COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE
2012, NA CASA DOS CONSELHOS
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às dezenove horas, em segunda
chamada, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Ipiranga, nº 544, Centro,
presentes os seguintes conselheiros e suplentes: Julia Magalhães Horta (suplente Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Maria Esmeralda Barros
Collares (titular – Secretaria de Educação); Cláudia Maria Ribeiro do Couto Strongylis
(suplente – Secretaria de Educação); Anderson Moraes Garcia (titular – Procuradoria
Geral do Município); Julio Cesar Marchiori de Paula (titular – Técnico da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); Aldemir Motta Borges
Júnior (titular – Hexanet Comunicação Ltda. – Representante da Classe Empresarial do
Município); Alexandre Carlos da Rocha (titular – OAB – Representante de entidade de
classe dos profissionais liberais de áreas relacionadas ao Meio Ambiente, com atuação
no Município); Regina Paes (representante – GAPA-MA – Representante de entidades
não governamentais com atuação na proteção, conservação ou recuperação dos recursos
naturais do Município); Jean Charles Barreto Góes (representante – ISCA Representante de entidades não governamentais com atuação na proteção, conservação
ou recuperação dos recursos naturais do Município); Paulo Sérgio O. de Souza Leite
(suplente – Representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e subbacias hidrográficas dos rios Paquequer e Preto); Ramiro Farjalla Ferreira (UCP –
Representante de entidades de ensino e pesquisa com atuação no Município
comprometida com a questão ambiental); Kleber Nei Godinho (titular – AMAMA –
Representante de Associações de Moradores do Município); Sérgio Ramos Mattos
(titular – UDAM – Representante de Associações de Moradores do Município) e como
convidados: Alba Cristina (Casa dos Conselhos) e Vereador Silmar Fortes. Foram
justificadas as ausências de Leandro Fonseca Vianna (titular - Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Maria Helena Arrochellas (suplente –
CAAL – Representante de entidades não governamentais com atuação na proteção,
conservação ou recuperação dos recursos naturais do Município). Foi aberta a reunião
pelo Presidente do Conselho Alexandre Carlos da Rocha, que fez a leitura da pauta.
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PAUTA:
1. Informes Gerais;
2. Aprovação do calendário anual de Reuniões Ordinárias;
3. Proposta de atualização do Regimento Interno;
4. Resolução SMADS Nº 01 de 2012
5. Aprovação da ata da ultima reunião ordinária de 2011;
6. Assuntos Gerais.
1 – Informes Gerais.
O Presidente do Conselho, Dr. Alexandre Rocha, iniciou explanando sobre a situação
das inscrições do concurso da logomarca do COMDEMA, que havia sido prorrogada,
entretanto, houve apenas uma inscrição que foi a do Sr. Sérgio Ramos Mattos.
Foi amplamente discutida a importância da divulgação do concurso da logomarca nas
escolas.
Jean Charles e Sérgio Ramos Mattos sugeriram que o concurso fosse feito em apenas
uma escola.

Alexandre Rocha considerou a ideia válida, entretanto, acha que há

necessidade da presença dos conselheiros na escola que for escolhida para a
apresentação do Conselho, informando o que é o Conselho Municipal de Meio
Ambiente, para que serve e a sua importância junto a sociedade.
O Vereador Silmar Fortes explanou sobre a importância de se fazer o concurso para a
escolha da logomarca do conselho, não concordando com a participação de apenas uma
escola e acha que a sociedade como todo deveria participar, pois uma das finalidades do
concurso seria a divulgação do Conselho Municipal de Meio Ambiente para a
sociedade. Corroborando com o Sr. Sérgio Ramos Mattos, ele acha que o concurso
deve ter prazo e que deve ser avaliado tendo uma ou várias inscrições.
O Dr. Alexandre Rocha disse que ao invés de gastarmos recuros com a máquina
fotográfica (premiação do concurso da logomarca), poderíamos pagar uma empresa de
propaganda e marketing para fazer a logomarca, mas fugiria da finalidade do concurso,
que é a divulgação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
O Sr. Paulo Leite explanou sobre a experiência que teve com um concurso de redação
sobre meio ambiente que foi feita com as escolas do município. Ele acha que o
concurso nas escolas é viável desde que tenha uma interação com a Secretaria de
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Educação e que uma comissão do Comdema seja montada para que façam visitas nas
escolas e apresentem a ideia do concurso para a direção das escolas, tanto públicas
quanto privadas.
Alexandre Rocha sugeriu que fosse esquecido o concurso da logomarca para a
elaboração de um projeto de criação da logomarca nas escolas municipais e particulares
de Petrópolis e com a criação de uma comissão que fosse desenvolver tal projeto. A
ideia foi levada em votação e aprovada por unanimidade.
A Comissão de elaboração do projeto de criação da logomarca do Condema ficou
formada por Jean Charles Barreto Góes Jean, Ramiro Farjalla Ferreira e Maria
Esmeralda Barros Collares.
2 – Aprovação do Calendário Anual de Reuniões Ordinárias;
Devido ao feriado do dia 07/06, a reunião ordinária do mês de junho deverá ocorrer na
segunda quinta-feira do mês, dia 14/06.

A data proposta foi levada em votação e

aprovada por unanimidade.
3 – Proposta de atualização do Regimento Interno
A Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Comdema, que é formada pelos seguintes
conselheiros: Alexandre Rocha, Anderson Moraes Garcia e Josilia Fassbender B.
Nascimento, irão fazer uma minuta de atualização do Regimento Interno que será
repassado a todos os conselheiros para aprovação.
4 – Resolução SMADS Nº 01 de 2012
O Sr. Paulo Leite informou que tal resolução é para criar certas restrições ao corte de
árvores e impedir que haja movimentação de terra de 1º de novembro a 31 de março,
que é o período de maior intensidade pluviométrica, reduzindo o risco de deslizamentos
em encostas e o carreamento de solo para os rios, o que ocasiona assoreamento e
consequentemente inundação dos cursos d’água.
O Vereador Silmar Fortes acha que a resolução deve conter algumas ressalvas, citando
como exemplo a reconstrução do Vale do Cuiabá, que é uma ação de emergência e que
não deve sofrer restrições por tal resolução.
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Alexandre Rocha informou que como ponto de pauta para a próxima reunião ordinária
do Comdema está a convalidação da Resolução SMADS nº 01 de 2012.
O Vereador Silmar Fortes fez uma denúncia de movimentação de terras em frente a
Fazenda Marambaia. Tal denúncia será levada à SMADS para averiguação.
5 – Aprovação da ata da ultima reunião ordinária de 2011
A Ata da última reunião ordinária foi lida e aprovada por unanimidade.
6 – Assuntos Gerais
Alexandre Rocha sugeriu que fosse formada um grupo para participação da Rio +20, de
forma ativa não apenas como simples ouvintes. Sugeriu os seguintes conselheiros:
Alexandre Rocha, Jean Charles e Aldemir Motta.
Aldemir Motta sugeriu que fosse entrado em contato com o INEA para solicitação de
mais informações sobre o evento e sugeriu, também, o nome de Sérgio Diniz como
melhor contato do MMA para informações sobre a Rio +20.
Aldemir Motta falou que as atas que foram disponibilizadas para o Secretário de Meio
Ambiente, Leandro Vianna, não foram divulgadas e a apresentação de Márcio Guedes
não foi entregue a ele, segundo Aldemir, a apresentação chegou na SMADS e nunca foi
entregue a ele, portanto, não pode redigir a ata que na época ele, Aldemir, era o
secretário do COMDEMA.
Alexandre Rocha pediu para Paulo Leite explanar sobre a Agenda 21 de Petrópolis.
Paulo Leite explanou sobre o histórico da Agenda 21 e informou que a nossa agenda 21
já foi referência nacional, mas que hoje está sem coordenação. Paulo Leite afirma que
onde a sociedade tenta agir sozinha ou o poder público tenta tocar sozinho, a agenda 21
não acontece, pois não há êxito sem unidade e parceria.
Maria Esmeralda explana sobre a sua experiência com a Agenda 21, repassando todo o
histórico, os pontos altos, as dificuldades e desafios que foram enfrentados.
Jean Charles acha que devemos pegar o modelo da câmara técnica de educação
ambiental e colocar em prática na câmara técnica da agenda 21.
Alexandre Rocha informou que a parte da próxima semana irá começar a replicar emails com material que já se tem da agenda 21.
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Maria Esmeralda sugeriu que seja marcada uma reunião com o prefeito para tratar da
Agenda 21.
Alexandre Rocha falou que já pediu para chamar o prefeito para participar das reuniões
do Comdema, mas Leandro Vianna informou que o prefeito não participa de nenhuma
reunião. Entretanto, com a proposta da Rio+20 e da Agenda 21 tentará marcar uma
reunião com o Prefeito.
Sérgio Ramos fez as seguintes denúncias:
1-Construções irregulares surgindo atrás do corpo de bombeiros na Av. Barão do Rio
Branco.
2-Prefeitura está depositando entulhos/terras na área do futuro pólo industrial da Posse,
segundo ele é a regional da Posse que está fazendo tal despejo.
Tais denúncias serão encaminhadas para a SMADS para averiguação.
Foi questionado sobre a atuação da SMADS na empresa Canaril que está localizada na
beira do rio, Alexandre Rocha informou que a fiscalização neste local compete ao
INEA, justamente por estar na beira de rio. Informou ainda que a empresa Canaril está
na zona de exclusão do INEA.
Maria Esmeralda reafirmou a importância da participação das escolas na elaboração da
logomarca do Comdema e que as escolas devem receber os convites formalmente
através de carta convite com apoio da SMADS e da Secretaria de Educação. Acha que
o concurso deve emitir certificado e premiação.
Após a confirmação de nenhuma inscrição para manifestação de assuntos gerais, foi
dada por encerrada a reunião às 20:30hs. Eu, Julio Cesar Marchiori de Paula, Secretário,
lavrei esta ata na presente data em nome do COMDEMA.

