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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – COMDEMA
DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2012.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, do
mês de dezembro de dois mil e doze realizadas no dia seis na (primeira quinta-feira), na
Casa dos Conselhos no SETRAC, situada na Avenida Ipiranga, número quinhentos e
quarenta e quatro, Centro, Petrópolis, Rio de Janeiro, com início previsto às dezoito horas
e trinta minutos, convocada pelo Presidente Alexandre Rocha, através de e-mail, feita
pela internet. Tendo assuntos de pauta; Informes Gerais, Deliberação sobre o Fundo
Municipal de Conservação Ambiental, Projeto de Lei que Institui Princípios e Diretrizes
para a Política Municipal de Educação Ambiental no Município de Petrópolis e Assuntos
Gerais. O Secretário “AD HOC” Aldemir abriu a reunião com três informes que foram
sobre a apresentação no mês de Outubro o qual o Secretário de Meio Ambiente Leandro
Fonseca Vianna prometeu apresentar na Reunião do COMDEMA de dezembro as notas
fiscais do que foi gasto até a presente data com Projetos de Meio Ambiente pela
Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no uso do Fundo Municipal de
Conservação Ambiental e até agora nada é muita falta de respeito com os Conselheiros e
com o dinheiro público. A segunda informação que chegou a este Conselho foi o Saldo
Bancário do Fundo que tinha em trinta e um de outubro de dois mil e doze era de R$
328.610,24 (trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos),
e que estão depositados na conta do FMCA – (Fundo Municipal de Conservação
Ambiental). E o último informe foi o pedido de resposta o qual o Secretário de Meio
Ambiente disse na Reunião do COMDEMA em novembro que tinha solicitado do IPHAN,
sobre a poda das 03 (três) Palmeiras Imperiais que estão mortas na Praça Oswaldo Cruz.
E a Dra. Érika Machado (Diretora do Escritório Técnico IPHAN/Região Serrana) me
informou através o Ofício número 353/2012 (trezentos e cinqüenta e três de dois mil e
doze). Cumprimentando vossa senhoria e, em resposta a sua solicitação de informação
sobre autorização de poda de árvore por parte da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável na referida praça, temos a informar que esta Unidade do
IPHAN não recebeu qualquer documentação referente ao caso. E informamos, ainda, que
a referida praça encontra-se em área de entorno do Conjunto Urbano-Paisagístico
tombado por este Instituto, onde vigora a Portaria IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional), número 213/1996 (duzentos e treze e hum mil, novecentos e
noventa e seis), sendo tombada em âmbito estadual pelo INEPAC (Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural). Em caso de solicitação para poda e/ou retirada de árvores e/ou
exemplares vegetais de grande porte, além do IPHAN, (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) o INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural), deverá ser
primeiramente consultado, por se tratar de tombamento estadual. Esclarecemos, por
fim,que, para que haja a poda e/ou retirada de arborização em área de interesse deste
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Instituto – tombada e/ou de entorno ao conjunto tombado - , deverá ser apresentado junto
ao requerimento, laudo técnico de profissional devidamente habilitado, que justifique a
necessidade do mesmo. O Presidente passou para o Segundo Tema de Pauta que foi
sobre Deliberação sobre o Fundo Municipal de Conservação Ambiental na qual foi muito
discutido pelos Conselheiros para que no próximo ano de 2013 que o novo governo e que
o novo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Janeiro de 2013
a Sociedade Civil e/ou próprio Governo junto a Câmara Técnica do COMDEMA para que
seja elaborado através de Projetos de Preservação, Conservação, Defesa, Recuperação
e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades
regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Vereador
Silmar falou sobre as alterações das propostas que poderiam ser retiradas como o caso
do Artigo 6º e dos Artigos 11º e 12º que poderiam ser melhorados no caso do Artigo 13º a
mudança do verbo prever para “a elaboração” e os Artigos 16º e 17º poderiam ser
excluídos para o Projeto de Lei 0689/2012, vá na Semana que vem para o Gabinete do
Prefeito e seja assinado o Projeto e seja aplicado no próximo ano na área de Educação
Ambiental no Município de Petrópolis. E todos que participaram da elaboração do Projeto
Lei fecharam nas alterações propostas. Paulo Sérgio O.de Souza Leite (Suplente –
Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Piabanha e Sub-bacias Hidrográficas dos Rios
Paquequer e Preto), lembrou das alterações já propostas sobre o Fundo Municipal de
Conservação do Meio Ambiente. Anderson Moraes Garcia (Titular – Procuradoria Geral
do Município) sugeriu para o próximo ano que fizéssemos algumas alterações do nosso
Regimento Interno do COMDEMA, que também colocasse mais ativas as outras (03) três
Câmaras Técnicas ativas porque atualmente só a Câmara de Educação Ambiental é que
tem apresentado Projetos. Entramos em Assuntos Gerais o Sr. Miguel Archanjo Almeida
do Movimento “Eu Amo o Quitandinha”, levou a conhecimento dos Conselheiros e
Convidados o corte de uma Árvore que se encontrava em bom estado só porque estava
tampando o Letreiro desta Concessionária chamada Citroen que fica perto de uma Escola
Municipal na Marechal Rondon no bairro Quitandinha, ele sugeriu que o COMDEMA
levantasse se houve autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável para o Corte e também quem fez o Laudo baseado na Lei 6389/2006 Dispõe
sobre Normas Gerais de Fiscalização Ambiental e sobre o Controle, o Monitoramento, a
Preservação, a Proteção e a Recuperação da Flora no Município de Petrópolis. Foi votado
e aprovado por todos os Conselheiros presentes que o COMDEMA verifique o ocorrido. O
Presidente pediu que o Secretário preparasse para Janeiro o Calendário das Reuniões
do COMDEMA de 2013. Nada mais havendo para ser discutido o Presidente do
COMDEMA, agradeceu a participação de todos e desejando um Feliz Natal e Bom Ano
Novo e encerrou a reunião às vinte horas. A presente ata redigida pelo Secretário “AD
HOC” Aldemir Motta Borges Junior, e, estando conforme vai por mim e pelo Presidente
Alexandre Rocha. Petrópolis, dia 06 de dezembro de dois mil e doze.

