ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – COMDEMA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2007.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMDEMA) do mês de novembro do ano de dois mil e sete,
realizada no dia vinte e dois (quarta quinta-feira), na Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, situada na Rua
Bingen, número 520, Bingen, Centro, Petrópolis, RJ, com início
previsto para as dezoito horas e quinze minutos, convocada pelo
Presidente Paulo Mustrangi. Foi dado inicio aos trabalhos pelo
Presidente do Conselho comunicando sobre a instalação de
biodigestores; o primeiro será na Vila Ipanema, que será instalado ao
lado da creche para aproveitamento do gás, até o dia dez de
dezembro, aí será a vez do Neylor. Ao todo serão 08 (oito)
biodigestores com previsão para o Independência, Taquara. Aldemir
solicitou providências para a invasão e desmatamento que está
acontecendo no bairro do Espírito Santo na vila São Joaquim que dá
para o lado da Rodovia BR 040, limite de Petrópolis com Duque de
Caxias, já são 11 (onze) casas, com moradores de Petrópolis; o
secretário informou que será necessária uma ação conjunta entre a
prefeitura de Duque de Caxias para que sejam tomadas as devidas
providências. Com relação ao Parque Ipiranga, o secretário informou
que o processo já tramitou no setor técnico e financeiro, que talvez até
o dia seis de dezembro já tenhamos boas novas com relação à
aprovação do mesmo. Paulo Mustrangí falou também da publicação
no Diário Oficial em cinco de novembro, o Convênio para o
licenciamento ambiental, que o Estado e o Município firmaram. Com
isso a secretaria do Meio Ambiente ganha maior visibilidade. Informou
que Petrópolis é a quinta cidade beneficiada com esse convênio.
Comentou que com relação ao incêndio no Taquaril, a secretaria do
Meio Ambiente enviou 600 mudas e pretende enviar mais 3.000 para
dar continuidade ao processo de reflorestamento nas nascentes. Falou
sobre a criação de uma estufa na Posse, para a produção de mudas
que servirão, no futuro, para atender as comunidades do entorno.
Pedro do Rio se mostrou também muito motivada. Comunicou que
toda sexta-feira, no calçadão do CENIP, está havendo distribuição de
mudas gratuitas. Quanto a Conferência Estadual do Meio Ambiente,
que será realizada nos dias 07, 08 e 09 de março de 2008, no Rio de
Janeiro, Claudinei informou que não haverá a necessidade da

realização da Conferência Municipal, e sim um encontro informal. Este
encontro foi marcado para os dias 23, 24 e 25 de novembro próximo,
na cidade de Paty de Alferes e, Petrópolis está incluída na relação de
municípios deste bloco. Paulo Mustrangí falou também, que conversou
com o prefeito para a realização de um seminário, no principio do ano
que vem, na área de meio ambiente, objetivando uma direção na
política ambiental da cidade, pois existem várias entidades e ongs
realizando ótimos trabalhos, porém de maneira isolada. Através de
palestras, oficinas e cursos pretende divulgar esses trabalhos e
partilhar experiências. Será necessário buscar parcerias com
empresas e solicitou a participação do Conselho para a elaboração
desse seminário. Procedeu-se a eleição da Comissão Paritária – o
secretário apresentou a indicação de dois nomes já definidos pela
Secretaria do Meio Ambiente que são: Ricardo Sena e o Claudinei
Portugal. O Conselho deverá escolher mais dois nomes da sociedade
civil aqui, representada, que irão compor essa comissão, que terá a
incumbência de analisar os projetos apresentados à Secretaria do
Meio Ambiente, para que recebam recursos provenientes dos Tacs.
Ficou claro que a comissão analisará os projetos, mas quem define é
o Conselho. Esses recursos orçam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para tornar-se viável. Candidatou-se a
representante do Gapa, Rosemeire, o representante da Delegacia do
Verde, Rogério Guimarães e a presidente da Associação de
Moradores da Manoel Afonso, Maria de Lourdes. A votação foi
concluída, mas houve divergências quanto à freqüência de algumas
entidades nas reuniões do Conselho. Foram eleitos os Representantes
da Ong Delegacia do Verde, Rogério Guimarães e da Associação de
Moradores Manoel Afonso, Maria de Lourdes. Com a contagem dos
votos a Ong Delegacia do Verde teve quatro votos, o Gapa-Ma teve
dois votos e a Associação de Moradores Manoel Afonso teve três
votos. A próxima reunião, dia seis de dezembro quando será realizada
à palestra do professor Antônio Pastori, às dezoito horas e trinta
minutos, no Auditório Humberto Mauro, na Fundação de Cultura e
Turismo. O Presidente agradeceu a presença e a participação de
todos e encerrou os trabalhos quando eram vinte e uma horas e
quinze minutos sendo a presente Ata redigida pelo Secretário Aldemir
Motta Borges Junior, e, estando conforme, vai assinada pelo
Presidente Paulo Mustrangí e pelo Secretário. Petrópolis, vinte e dois
de novembro de dois mil e sete.

