
ATA 158- CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REUNIÃO 

ORDINÁRIA 11/10/2022 

Aos onze dias do mês de outubro 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 do Meio 

Ambiente, listados por entidade: 1. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente: Jorge Luiz Lüdke e Natiele Janaina Ruppenthal; 2. EMATER: Luciano 

Larruscahim Hamilton Ilha e Pedro João de Deus; 3. ATURMA: Beno Heumann; 

4. STR: Mariana Caroline Marcon; 5. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 6. ACINP: 

Luciane Franzen; 7. Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social: Rafael 

Aguiar Altreiter; 8. Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto: Paula 

Alessandra Schoeler;9. Associação Educacional Bom Pastor: Everton Francisco 

de Oliveira Paim. A convite encontravam-se presentes Rafael Giacomelli Motter, 

Michel Giacomelli Motter e o advogado Igor Vinicius Dos Santos. Após as boas 

vindas leu-se a Ata 157 referente a reunião ordinária de setembro de 2022, que 

foi aprovada por todos os presentes. Na sequencia o presidente do conselho 

falou sobre a aquisição dos folders e em seguida explicou o motivo da presença 

de Rafael, Michel e Igor. Ambos estavam presentes por causa de um processo 

na qual Rafael está sendo acusado pela PATRAM e FEPAM de supressão de 

terra por não ser pequeno produtor rural.  O advogado Igor, explicou para todos 

os que estavam presentes como ocorreu toda a situação para ter licenciamento 

e mostrou documentos que comprovam de que Rafael está legalizado, conforme 

a lei exige e explicou que eles estavam presentes para ver se o conselho do 

Meio Ambiente pudesse ajudar.  Após os conselheiros tirarem suas duvidas e 

argumentarem entre si, chegou-se na decisão que fosse enviado os documentos 

e o processo no grupo do Conselho do Meio Ambiente ou por e-mail, para que 

na próxima reunião do dia 25 de outubro de 2022 os membros do conselho 

pudessem dar as suas opiniões. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente Ata, que vai ser assinada por mim, secretaria e pelo 

presidente do conselho, Jorge Luiz Lüdke. Nova Petrópolis, onze de outubro de 

dois mil e vinte e dois. (11/12/2022).  


