
ATA 157- CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REUNIÃO 

ORDINÁRIA 22/09/2022 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezesseis horas na sala de reuniões 2 da Prefeitura Municipal de Nova 

Petrópolis, encontraram-se para a reunião ordinária os seguintes membros do 

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

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente: Jorge Luiz Lüdke e Natiele Janaina 

Ruppenthal; 2 ATURMA: Beno Heumann  3. STR: Mariana Caroline Marcon; 4. 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social: Rafael Aguiar Altreiter, 5. 

ACINP: Luciane Franzen. Inicialmente foi feita a leitura da Ata 156, referente a 

reunião ordinária de agosto de 2022, que foi aprovada por todos os presentes.  

O presidente do Conselho deu um retorno sobre o projeto dos containers, onde 

inicialmente irão ser comprados somente 40 (quarenta) containers. Na 

seqüência passou se a pauta do dia: foi discutido sobre o Plano Municipal do 

Meio Ambiente, Convenio da Mata Atlântica e os folders do projeto “Eu Cuido 

Nova Petrópolis”.  Em seguida foi discutido sobre a aquisição de mais 5.000 

(cinco mil) folders do projeto “Eu Cuido Nova Petrópolis”, com o custo de R$ 

3.900 (três mil e novecentos reais) o qual foi aprovado. Os membros dos 

conselhos deram suas sugestões sobre a coleta de lixo, onde foi sugerido a 

elaboração de um folder. A mudança seria para conter as datas de coletas do 

lixo no folder, para orientar melhor as pessoas. Esteve presente também nessa 

reunião Alexandre Burmann, que apresentou a minuta do Plano Municipal do 

Meio Ambiente.  Após a apresentação os conselheiros tiraram suas duvidas e 

propuseram algumas alterações na parte do licenciamento ambiental e 

infrações e penalidades ambientais. Ficou decidido que até a próxima reunião 

que irá acontecer dia 11 de outubro de 2022 as alterações sejam feitas e que 

nessa reunião a minuta será fechada.  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, 

vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois. (22/09/2022).  

 


