COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE
2012, NA CASA DOS CONSELHOS
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e doze, às dezesseis horas e quarenta e
cinco, 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); Márcio Ferreira (suplente – Instituto Estadual do
Ambiente); 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);
Ary Pinheiro de Almeida Filho (suplente – FIRJAN – 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); Rogério Guimarães (representante – ISCA Representante de entidades não governamentais com atuação na proteção, conservação
ou recuperação dos recursos naturais do Município); Jorge José Gomes da Rocha
(suplente – Comunidade D’Esperança Sociedade Cooperativa de Reciclagem Ltda.);
Maria Helena Arrochellas (suplente – CALL – 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 sub-bacias hidrográficas dos rios
Paquequer e Preto); José Marcos Domingues (titular – UCP – Representante de
entidades de ensino e pesquisa com atuação no Município comprometida com a questão
ambiental); Kleber Nei Godinho (AMAMA – Representante de Associações de
Moradores do Município); Marise Margarida Brand (titular – AMPS – Representante de
Associações de Moradores do Município); e como convidados: Maria de Fátima Leite
Ribeiro (FIRJAN); Alba Cristina (Casa dos Conselhos); Ramiro Farjalla Ferreira
(UCP); Helena de Freitas Fortes (Representante do Gabinete do Vereador Silmar
Fortes); Marcus de Almeida Lima (Representante do Gabinete do Vereador Silmar
Fortes), foi aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Alexandre Carlos da Rocha,
que fez a leitura da pauta.
PAUTA:
1.
2.
3.
4.

Informes Gerais;
Disposição do Lixo Domiciliar e Hospitalar em Petrópolis;
Ações no Vale do Cuiabá;
Assuntos Gerais.
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1 – Informes Gerais.
O Prof. José Marcos Domingues convidou a todos do COMDEMA para a XVI Semana
Jurídica a ser realizada entre os dias 20 e 24 de agosto, organizada pelo Centro de
Ciências Jurídicas da UCP. Informou que no dia 24 de agosto das 9:00 às 12:30hs,
estará ocorrendo um ciclo de debates com o tema “Meio Ambiente: questões
contemporâneas”, tendo como debatedores o Professor Dr. José Marcos Domingues, Dr.
Alexandre Rocha, Prof. Dr. Guilherme Sandoval, Dr. Leandro Fonseca Vianna, Dr.
Marcus de Almeida Lima, Dra. Rosemary, Eng. Paulo de Souza Leite, Sr. Carlos
Eduardo Pereira e Sr. Paulo Noel.
O Dr. Alexandre Rocha informou que o Sr. Aldemir Motta recebeu o comunicado sobre
a Portaria nº 185 de 04/06/2012, que convoca a IV Conferência Nacional do Meio
Ambiente, a ser realizada no período de 24 a 27 de outubro de 2013. O Sr. Aldemir
Motta acha que tal comunicado deviria ter partido da SMADS, o que não aconteceu,
informando, ainda, que o Município deverá fazer a Conferência Municipal do Meio
Ambiente. O Sr. Paulo Leite confirmou o desconhecimento da SMADS a respeito da
Portaria nº 185 de 04/06/2012 e falou da dificuldade de comunicação entre os órgãos
municipal, estadual e federal.
A Srª Maria de Fátima Leite Ribeiro (FIRJAN) convidou a todos a participarem da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada em outubro entre os dias
15 e 21 e terá como tema principal “Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da
Pobreza”.
2 - Disposição do Lixo Domiciliar e Hospitalar em Petrópolis
O Dr. Alexandre Rocha informou que o vereador Silmar Fortes conseguiu marcar uma
reunião para o dia 03/08/2012 com o INEA e questionou quais itens de pauta deverão
ser levados para a reunião.
O Dr. Marcus Lima informou que foi ele quem fez a pauta e que a reunião será
especificamente sobre o aterro sanitário.
O Sr. Aldemir Motta questionou quem seriam os representantes do COMDEMA na
reunião com o INEA. O Dr. Alexandre Rocha respondeu que ele, como Presidente do
COMDEMA, estaria representando o Conselho.
O Dr. Alexandre Rocha resgatou os dados da visita que o COMDEMA fez no Aterro de
Pedro do Rio e lembrou da preocupação do Plácido com a vida útil do Aterro de Pedro
do Rio, que só tem capacidade de suporte por no máximo um ano e da problemática do
local do Consórcio em Três Rios, que ainda não disponibilizou o local.
Foi discutida a participação do Governo Estadual na ação em questão.

COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
O Dr. Marcus Lima sugeriu que se faça um EIA/RIMA com as alternativas de
localização e pressionar, na reunião com o INEA, o porquê de não utilizar o primeiro
terreno que havia sido cotado para a implantação do aterro em Três Rios.
O Dr. Alexandre Rocha informou que o Procurador do MPF disse que vai “ajudar” na
questão, mas que este assunto não é problema do MPF, pois é um problema municipal e
não federal e que o terreno não está inserido em área federal.
O Prof. Cleveland sugere que a solução para o lixo em Petrópolis é simples, basta levar
para locais que tenham licença para receber tais materiais.
O Sr. Paulo Leite referendou a opinião de Marcus Lima em que na reunião com o INEA
deva ser realmente questionado sobre o primeiro terreno disponível para a implantação
do Aterro Sanitário de Três Rios.
Ficaram definidas as seguintes diretrizes para a reunião com o INEA do dia 03/08/2012:




Pressão sobre o terreno e o porquê não foi aceito;
Requisitar o laudo que diz que no terreno não aceito existe água mineral;
Requisitar o laudo de inviabilidade do terreno.

3 - Ações no Vale do Cuiabá
Foi informado que nos dias 18 e 19/08 ocorrerá um mutirão dos moradores no Vale do
Cuiabá.
Foi proposto pelo Dr. Alexandre Rocha a participação do COMDEMA neste mutirão.
Sugeriu a criação de um grupo de trabalho do conselho para organizar as necessidades
da comunidade em questão e que tipo de ajuda será fornecido. Foi informado, pelo Dr.
Alexandre Rocha que o Grupo de Escoteiros também irão ajudar no mutirão.
Foi sugerido pelo Dr. Alexandre Rocha o grupo do conselho deverá ir até o local e
entrar em contato com o presidente da Associação de Moradores para saber quais são as
reais necessidades da população local.
O Presidente do Conselho abriu as inscrições para o grupo de trabalho e não havendo
nenhum inscrito, ele mesmo Dr. Alexandre Rocha se comprometeu a verificar as
necessidades do local.
Após a confirmação de nenhuma inscrição para manifestação de assuntos gerais, foi
dada por encerrada a reunião às 19:35hs. Eu, Julio Cesar Marchiori de Paula, Secretário,
lavrei esta ata na presente data em nome do COMDEMA.

