
 ATA 153 – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
REUNIÃO ORDINÁRIA 08/02/2022 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, na sala de 
reuniões do STR/Emater, encontraram-se para a reunião ordinária os seguintes membros do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, listados por entidade: 1. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente: Jorge Luiz Lüdke e Lilian Almeida Ficher de Souza; 2. Emater: Pedro 
João de Deus; 3. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 4. ATURMA: Beno Heumann; 5. Associação 
Educacional Bom Pastor: Everton Francisco de Oliveira Paim; 6. STR: Alexandre Roth; 7. Secretaria 
Mun. de Saúde: Rafael Aguiar Altreiter; 8. ACINP: Luciane Franzen; e 9. Secretaria Mun. de 
Planejamento: Cristhie Lenz. A convite encontravam-se presentes o geólogo Peter Klaus Hillebrand 
e o engenheiro ambiental Fernando Giorgi Von Mullen, ambos integrantes da equipe de assessoria 
técnica da Prefeitura Municipal. Após as boas-vindas leu-se a Ata de número 152 referente à 
reunião ordinária de dezembro de 2021, que foi aprovada por todos os presentes. Em tempo, deixo 
registrado que no mês de janeiro de 2022 não foi realizada reunião deste conselho em virtude do 
período de férias. Na seqüência passou-se à pauta do dia: a apreciação e discussão da proposta de 
resolução para licenciamento das atividades e serviços de movimentação de terras e desmonte de 
materiais in natura. A proposta foi distribuída aos conselheiros e apresentada, com suas 
justificativas, pelo geólogo Peter e pela conselheira e Secretária de Planejamento, Cristhie Lenz. 
Após os conselheiros tirarem dúvidas e argumentarem entre si, chegou-se ao acordo de acrescentar 
dois tópicos no texto, quais sejam: a inclusão de uma declaração de resposabilidade sobre riscos 
geotécnicos, a ser apresentada na aprovação do projeto civil junto à SEMPLA, e a inclusão de item 
especificando que a não incidência de licenciamento para as faixas consideradas isentas não 
desobriga da obtenção de quaisquer outras autorizações necessárias à atividade pretendida. Após a 
alteração o texto deverá ser encaminhado novamente aos conselheiros ao longo do mês, e a 
resolução, em sua versão final, aprovada na próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 08 de 
março. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai 
assinada por mim, secretária, e pelo presidente do conselho, Jorge Luiz Lüdke. Nova Petrópolis, oito 
de fevereiro de dois mil e vinte e dois. (08/02/2022). 


