ATA DA REUNIÃO DO CMMA – CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO DIA 03
DE MAIO DE 2007
Ata da primeira reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), realizada no dia
três de maio de dois mil e sete, com início às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na
Casa dos Conselhos Augusto Zanatta, situado na Rua Visconde do Bom Retiro número trinta
e oito, Centro, Petrópolis, RJ. A reunião foi convocada pelo Presidente do CMMA Almir
Schimidt conforme publicado no Diário Oficial do Município número 2756 (dois mil setecentos
e cinquenta e seis) de vinte e quatro de abril de dois mil e sete. Estiveram presentes na
reunião as seguintes entidades, representadas pelas seguintes pessoas: OSCIP
DELEGACIA DO VERDE, Rogério Guimarães e Aldemir Motta Borges Jr.; CONDEP, Jorge
Britto Araújo; SMADS, Flávio Augusto Campos Bandeira, Carlos Alexandre Maia de Moraes,
Oscar Rosa Nepomuceno da Silva Neto; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Anna Maria Narr e
Maria Esmeraldo Barros Collares; PROCURADORIA GERAL, Anderson Moraes Garcia;
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRESIDENTE SODRÉ, Mirta Paula Tabicas da Cruz;
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MANOEL AFONSO,
Robson Tomás; RB
DESINTUPIDORA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO, Hélio Ricardo Gomes. Na pauta da
reunião constam os seguintes assuntos: A) A eleição de um conselheiro para ocupar o cargo
de secretário do CMMA; B) A Definição das datas que serão realizadas as reuniões mensais
do CMMA; C) A definição do tempo de duração da reunião do CMMA; D) A confecção de um
regimento interno; E) A alteração no Diário Oficial dos nomes dos titulares e suplentes dos
representantes da Sociedade Civil; F) Assuntos Diversos. Presidente do CMMA o Secretário
de Meio Ambiente Almir Schmidt abriu a reunião agradecendo a participação dos presentes
e entrou diretamente no primeiro assunto da pauta que foi a eleição do secretário. Foi
escolhido pelos presentes através de votação o representante da OSCIP DELEGACIA DO
VERDE, Aldemir Motta Borges Jr como o secretário do CMMA. O presidente passou então
para o próximo assunto, definindo-se portanto as datas e horários das reuniões. Foi votado
que as reuniões devem acontecer toda a segunda quinta-feira do mês tendo sua primeira
chamada às dezoito horas, não havendo quorum, a segunda chamada será às dezoito
horas e trinta minutos. A duração será de uma hora e trinta minutos podendo se estender por
mais trinta minutos. Dois conselheiros (um do Poder Público e outro da Sociedade Civil)
foram escolhidos para a confecção do Regimento Interno do CMMA. Ficam com a tarefa,
OSCIP DELEGACIA DO VERDE, Rogério Guimarães pela Civil e pelo poder Público,
representando a CONDEP, Jorge Britto Araújo. O presidente passou para o próximo item
da pauta que foi a alteração do Diário Oficial solicitando ao Coordenador da Casa dos
Conselhos, Luiz Eduardo Peixoto, que providenciasse a retificação, pois só foram publicados
no Diário Oficial os nomes dos representantes e não os nomes e as entidades que
pertencem os conselheiros titulares e suplentes, O Coordenador se comprometeu a fazer a
alteração para próxima reunião. Após amplo debate, foi definida a pauta da próxima reunião
marcada para o dia quatorze de junho de dois mil e sete às dezoito horas, tendo os
seguintes assuntos: A) O parque da Avenida Ipiranga; B) Aldemir Motta Borges Jr. pediu
autorização ao presidente do CMMA Almir Schmid para pedir um relatório do representante
da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, Flávio Augusto Campos Bandeira sobre sua
participação do Curso de Licenciatura Ambiental realizado em Nova Friburgo durante o mês
de Maio. O Presidente concordou e pediu que Flávio levasse o relatório na próxima reunião.
Aldemir M. Borges Jr. pediu a palavra e levou ao conhecimento dos conselheiros uma
denúncia que ele fez ao SMADS sobre a invasão de moradores com construções irregulares
da Vila São Joaquim no Bairro Espírito Santo no Lado que dá para a Rodovia BR 040. Essa
área pertence ao Município de Duque de Caxias e Secretaria de Meio Ambiente de

1

Petrópolis informou que não pode fazer nada. Apesar da área invadida pertencer à Duque de
Caxias, os invasores são moradores de Petrópolis e a área invadida faz parte do Bioma do
Reserva do Tinguá que é Área de Proteção Ambiental. O Secretário de Meio Ambiente Almir
Schmidt informou que foi realizada uma reunião entre ele, o presidente da CONCER e o
Prefeito de Petrópolis, Dr. Rubens Bomtempo para definir mecanismos para se evitar o
crescimento e ocupação irresponsável nesta área, mas o resultado da reunião não alcançou
o efeito esperado. Foi notificado pelo secretário eleito Aldemir Jr. que ele iria ao Rio de
Janeiro no dia seguinte e levaria ao conhecimento do Secretário Estadual de Meio Ambiente
Carlos Minc essa situação da invasão deste local. O Coordenador da Casa dos Conselhos,
Luiz Eduardo Peixoto, sugeriu aos conselheiros presentes que se organize uma comissão
paritária entre poder público e sociedade civil para tratar de assuntos de Resíduos Sólidos
Urbanos. O presidente do CMMA designou Carlos Alexandre Maia de Moraes como
representante da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis no Comitê de Bacias do
Piabanha que terá sua reunião realizada no dia quatro de maio de dois mil e sete na sede
da FIRJAN no Rio de Janeiro. O Coordenador da Casa dos Conselhos, Luiz Eduardo Peixoto
pediu a todos os conselheiros que qualquer divergência entre as partes, tanto da sociedade
civil quanto do poder público, devem ser esclarecidas e resolvidas dentro do CMMA. Pediu
que evitassem comentários que pudessem prejudicar o bom relacionamento entre os
conselheiros. Não devem prevalecer divergências pessoais. Presidente agradeceu a
presença e a participação de todos e encerrou os trabalhos quando eram vinte horas e
quarenta e cinco minutos, ainda dentro do prazo normal de uma hora e trinta minutos de
Reunião, sendo a presente Ata redigida pelo Secretário Eleito Aldemir Motta Borges Jr. e,
estando conforme, vai assinada pelo Presidente Almir Schmidt e demais Conselheiros.
Petrópolis, dia três de maio de dois mil e sete
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