
 ATA 155 – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
REUNIÃO ORDINÁRIA 12/04/2022 

 
Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, na sala de 
reuniões do Sindicato Rural, 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: Luciano 
Larruscahim Hamilton Ilha; 3. ATURMA: Beno Heumann; 4. STR: Mariana Caroline Marcon; 5. 
Secretaria Mun. de Saúde: Rafael Aguiar Altreiter; 6. ACINP: Luciane Franzen e 7. CORSAN: Fabio 
Antonio Sirena. Não estiveram presentes os conselheiros das seguintes entidades: Secretaria 
Municipal de Planejamento, Corpo de Bombeiros Voluntários, Associação Educacional Bom Pastor e 
Secretaria Municipal da Educação. Em tempo, esteve presente a professora e servidora da desta 
secretaria, Paula Alessandra Schoeller, a fim de apresentar proposta ao conselho. Após as boas-
vindas leu-se a Ata de número 154 referente à reunião ordinária de março de 2022, que foi 
aprovada por todos os presentes. Na seqüência passou-se à pauta do dia: conforme segue: 1. 
Retirou-se da pauta a proposta de resolução para tratar de licenciamento das atividades e serviços 
de movimentação de terras e desmonte de materiais in natura. A retirada se deve à necessidade de 
maiores estudos da secretaria de planejamento acerca das suas exigências para aprovação dos 
projetos civis. 2. A professora Paula apresentou, em nome da Sec. de Educação, Cultura e Desporto, 
uma proposta de apresentação cultural e educativa para os alunos de 1° a 5° ano do ensino 
fundamental, com título “O Rio”, a ser apresentada no mês de junho, em alusão à semana do meio 
ambiente. O custo com as oito apresentações necessárias seria de R$24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais). Os conselheiros propuseram uma divisão deste valor entre fundo de meio ambiente e 
secretaria de educação, proposta esta que a professora Paula se responsabilizou em levar à 
Secretária de Educação para discussão e retorno. Sendo assim, o aporte financeiro para este fim 
restou aprovado pelos presentes em todo (vinte e quatro mil) ou, preferencialmente, em parte 
(doze mil reais). Os conselheiros pediram também para que após a apresentação e trabalho 
pedagógico com os alunos, seja dado um retorno ao conselho. 3. Acerca da revisão da Política 
Municipal de Meio Ambiente, foram apresentadas três propostas atualizadas. Os conselheiros 
aprovaram a contratação da Consultoria que apresentou a proposta de menor valor, a saber, 
R$12.000,00 (doze mil reais). 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, doze de abril de dois mil e vinte e dois. (12/04/2022). 


