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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE –
COMDEMA DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2012.
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente –
COMDEMA, do mês de novembro de dois mil e doze realizadas no dia 01 na
(primeira quinta-feira), no Auditório da Casa dos Conselhos no SETRAC, sito
na Rua 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, Explanação sobre o Fundo Municipal de
Conservação Ambiental – FMCA e Assuntos Gerais. O Secretário “AD HOC”
Aldemir Motta Borges Junior foi eleito pela plenária para redigir os trabalhos.
Foi cobrado pela Plenária, o que foi gasto do Fundo Municipal de Meio
Ambiente – FMCA, no Município até a presente data do atual Vice-Presidente e
Secretário de Meio Ambiente Leandro Vianna e na Gestão do Ex-Secretário
Eduardo Moreira Peixoto que até agora nada foi apresentado a este Conselho.
O Vice-Presidente e Secretário de Meio Ambiente informou que na próxima
Reunião no mês de Dezembro trará as contas da sua Gestão que ele não
responde pela Gestão do Ex-Secretário Eduardo Moreira Peixoto. O Secretário
“AD HOC” Aldemir perguntou ao Vice-Presidente e Secretário de Meio
Ambiente como ficaria o corte das quatro Palmeiras Imperiais que estão na
Praça Oswaldo Cruz no Centro e o Secretario de Meio Ambiente Leandro
Vianna informou que isto dependia do IPHAN ou do INEPAC, porque já tinham
feito pedido de corte aos dois Institutos acima citados e até agora não
receberam nenhuma resposta para que a COMDEP fosse notificada e assim
fizesse o Corte das Árvores, já que se encontram mortas e oferecem perigo
aos taxistas que tem um Ponto de Taxis, do lado da Praça, que se localiza
frente a um Posto da Petrobrás. Aldemir ainda comentou a Plenária, que tem
um parquinho para crianças brincarem nos finais de Semana o mais engraçado
é que a Prefeitura e a Secretaria nem estão preocupadas se pode haver um
acidente ou não. E já aconteceu neste ano um acidente à noite com um dos
galhos das Palmeiras que caiu e atingiu um carro que vinha descendo da Rua
Fabrício de Matos e ia em direção a Rua Montecaseros contornando a Praça
em questão. Ficamos no aguardo de uma solução do Vice-Presidente e
Secretário de Meio Ambiente, do IPHAN e do INEPAC. Passamos aos
Assuntos Gerais, o Vice-Presidente e Secretário de Meio Ambiente Leandro
Vianna propôs a Plenária que fosse usado uma parte do Fundo Municipal de
Meio Ambiente – FMCA, para que seja montada uma sala no andar debaixo da
Secretaria de Meio Ambiente para este Conselho e fossem comprados alguns
materiais e contratar uma pessoa. Os materiais como; 01 (um) Arquivo com 04

(quatro) gavetas, 01 (uma) mesa, 03 (três) cadeiras, 01 (uma) Lata de Lixo de
Escritório, (01) uma Longarina Secretária de dois lugares, 01 (um) Computador,
01 (uma) Impressora, 01 (um) Laptop, 01 (um) Telão e 01 (um) Data Show de
marca Epson completo, 01 (um) Armário e 01 (um) Gravador de Marca Sony
modelo ICD-PX312 com 2GB de memória e com Cabo USB para ajudar o
Secretário a redigir as reuniões. E também ficou acertado que na próxima
reunião em dezembro que aprovaremos o Calendário das Reuniões do
COMDEMA para o Ano de 2013. Nada mais havendo para ser discutido o
Presidente do COMDEMA, agradeceu a participação de todos às 20:20h. A
presente ata foi redigida pelo Secretário “AD HOC” Aldemir Motta Borges
Junior, e, estando conforme vai por mim e pelo Presidente Alexandre Rocha.
Petrópolis, dia 01 de novembro de dois mil e doze.

