COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE
2012, NA CASA DOS CONSELHOS
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e doze, às dezoito horas e cinquenta
minutos, em segunda chamada, na Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Ipiranga,
nº 544, Centro, presentes os seguintes conselheiros e suplentes: Leandro Fonseca
Vianna (titular - 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); 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); e como convidados: Maria
de Fátima Leite Ribeiro (FIRJAN); Gilda Jorge (Casa dos Conselhos) e Valdomiro.
Foram justificadas as ausências de Alexandre Carlos da Rocha (titular – OAB) e Kleber
Nei Godinho (titular – AMAMA). Foi aberta a reunião pelo Vice-presidente do
Conselho Alexandre Leandro Fonseca Vianna, que fez a leitura da pauta.
PAUTA:
1. Informes Gerais;
2. Informe sobre o Parque Natural Municipal de Petrópolis;
3. Convalidação da Resolução SMADS número 01 de 2012, que trata da proibição
de movimentação de terra e supressão de vegetação em taludes e encostas com
mais de 30% de inclinação, no período de chuvas que vai de 1° de novembro a
31 de março;
4. Atualização dos representantes do COMDEMA, no COMCIDADE;
5. Assuntos gerais.
1 – Informes Gerais:
Gilda Jorge pediu que fosse avaliada a alteração do horário das reuniões do Comdema,
pois não ficam guardas municipais no local e ela fica preocupada com os funcionários
da Casa dos Conselhos que precisam fechar o imóvel no término das reuniões. Leandro
Vianna preferiu não tratar do assunto por não fazer parte da pauta da reunião e, por
considera o assunto de relevante importância sugeriu como ponto de pauta para a
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próxima reunião e conversará com o Presidente do Conselho, Alexandre Rocha para que
seja levada em votação a alteração do horário das reuniões.
O Sr. Valdomiro questionou quantos fiscais tem na SMADS, pois está ocorrendo
invasões e construções irregulares em Pedro do Rio, nas margens do rio. Leandro
Vianna informou que disponibilizará, na próxima reunião do conselho, todas as
ocorrências da área de Pedro do Rio.
2 - Informe sobre o Parque Natural Municipal de Petrópolis
Leandro Vianna pediu para Julio Marchiori fazer a renovação de todos os contatos dos
conselheiros e participantes do Comdema para poder enviar o convite da inauguração do
Parque Natural Municipal de Petrópolis, que está previsto para a segunda quinzena de
março.
Leandro pediu para Julio mostrar as imagens de antes e depois das intervenções na área
do parque. Julio Marchiori apresentou as imagens indicando a quantidade de lixo que
havia no local, o acesso ao terreno sendo utilizado como estacionamento, vandalismo na
guarita do parque e as intervenções que foram feitas nestas áreas, mostrando a retirada
do lixo, a limpeza do local, o ajardinamento, a reforma da guarita com instalação de
câmeras de monitoramento e a melhoria do acesso ao parque.
Leandro Vianna explicou que o Projeto do Parque foi divido em três fases, sendo que a
primeira fase estará sendo finalizada no final de março, que é a pavimentação do acesso
ao parque, reforma do pórtico e guarita, criação de uma praça de lazer no local onde
ficavam as baias dos cavalos e a conclusão da trilha para caminhadas no interior do
parque, onde foram feitas contenções, pontes e melhorias no percurso, proporcionando
mais segurança para os visitantes. Os visitantes poderão utilizar o parque das 8:00hs às
18:00hs, de terça à quinta-feira, ficando segunda-feira fechado para manutenção. A fase
dois será a ligação da trilha da fase um com a vertente leste do parque, a abertura de
mais duas trilhas de dificuldade média e a criação de um caramanchão com banheiros e
espaço coberto para atividades de lazer e ginástica. A fase dois está prevista para até o
final de julho. A fase três contempla a reforma da ruína, a construção do centro de
visitantes e toda obra de drenagem do parque, que será feita com a verba da câmara de
compensação do estado.
Leandro informou que está sendo estudada a melhor forma de gestão do parque, com a
contratação de guias e seguranças.
Paulo Leite informou que uma das possibilidades de gestão é a ida do Departamento de
Conservação Ambiental da SMADS para o parque quando a fase três estiver concluída.
Leandro reforçou que todos atualizem seus dados para que possam receber o convite
para a inauguração do Parque Natural Municipal de Petrópolis.
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Leandro informou, ainda, que está tentando fechar com a agenda de Carlos Minc para
que ele possa estar presente no dia da inauguração.
3 – Convalidação da Resolução SMADS número 01 de 2012, que trata da proibição
de movimentação de terra e supressão de vegetação em taludes e encostas com
mais de 30% de inclinação, no período de chuvas que vai de 1° de Novembro a 31
de março;
Leandro Vianna fez a leitura da Resolução SMADS nº01 de 2012. Informou que tal
resolução foi amplamente discutida com os técnicos da SMADS. A ideia de apresentar
a Resolução ao Comdema é para que se os conselheiros discutam o tema para verificar a
necessidade de adequações ou alterações. Informou, ainda, que tal resolução receberá
força de lei com a incorporação ao Código Ambiental.
A Srª Maria de Fátima sugeriu que tal Resolução fosse divulgada para a população.
Leandro Vianna informou que a Resolução foi divulgada nos principais jornais da
cidade.
4 - Atualização dos representantes do COMDEMA, no COMCIDADE
Leandro Vianna informou que a mesa do COMCIDADE fez um elogio ao Conselho de
Meio Ambiente dizendo que em 95% das reuniões do COMCIDADE teve representante
do COMDEMA. Nenhum outro conselho da cidade compareceu tanto quanto o
COMDEMA. Leandro Vianna passou os seguintes nomes que foram indicados pelo
Presidente do conselho, Alexandre Rocha, para disputarem a vaga de representantes do
COMDEMA no COMCIDADE: Carlos Eduardo, Kleber Nei Godinho e Sérgio Ramos
Mattos, que foram os três conselheiros que mais compareceram nas reuniões do
COMCIDADE, e a Drª. Josília Fassbender manifestou interesse em ser suplente no
COMCIDADE.
Leandro Vianna informou que a presidência do COMCIDADE solicitou a manifestação
do COMDEMA quanto ao interesse de continuar com representação no COMCIDADE
e havendo manifestação positiva, indicar o nome de um representante titular e um
suplente. Informou, ainda, que se algum conselho abrir mão da vaga, tal vaga ficará em
aberto para outros conselhos, sendo que o COMDEMA terá prioridade por ser o
conselho que teve maior representação nas reuniões.
Leandro Vianna abriu para votação o interesse em continuar com representação no
COMCIDADE. O tema foi aprovado por unanimidade.
Como nenhum dos indicados estavam presentes na reunião, Leandro Vianna sugeriu
que fossem indicados os mais assíduos no COMCIDADE, sendo Carlos Eduardo e
Kleber Nei Godinho, titular e suplente respectivamente. Caso não haja interesse dos
indicados em permanecerem no COMCIDADE, serão substituídos por outros
conselheiros. Tal sugestão foi levada para votação, que foi aprovada por unanimidade.
5 – Assuntos Gerais
Leandro Vianna informou que a partir da próxima reunião do conselho, não será
computado como presente os representantes das instituições que não forem indicados
oficialmente para a presidência deste conselho.
Aldemir Motta sugeriu que fosse solicitado um ponto de ônibus próximo ao Parque
Natural Municipal de Petrópolis, que será inaugurado em breve.
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Após a confirmação de nenhuma inscrição para manifestação de assuntos gerais, foi
dada por encerrada a reunião às 20:45hs. Eu, Julio Cesar Marchiori de Paula, Secretário,
lavrei esta ata na presente data em nome do COMDEMA.

