ATA DA REUNIÃO DO CMMA – CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO DIA
14 DE JUNHO DE 2007
Ata da segunda reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), realizada no dia
quatorze de junho de dois mil e sete, com início às dezoito horas e quarenta minutos, na
Casa dos Conselhos Augusto Zanatta, situado na Rua Visconde do Bom Retiro número trinta
e oito, Centro, Petrópolis, RJ. A reunião foi convocada pelo Presidente do CMMA Paulo
Mustrangi. Estiveram presentes na reunião as seguintes entidades, representadas pelas
seguintes pessoas: CASA DOS CONSELHOS AUGUSTO ZANATTA, Luís Eduardo Moreira
Peixoto e Jorge José Gomes da Rocha (DUDA); OSCIP DELEGACIA DO VERDE, Rogério
Guimarães e Aldemir Motta Borges Junior; SMADS, Oscar Rosa Nepomuceno da Silva Neto
e Claudinei Portugal; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Anna Maria Nadyr e Maria Esmeralda
Barros Collares; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Bruno Nascimento; PROCURADORIA
GERAL, Anderson Moraes Garcia; ASSOCIAÇÀO DE MORADORES DA VILA RICA,
Celsinho; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRESIDENTE SODRÉ, Marise Margarida
Brand; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MANOEL AFONSO,
Robson Tomás;
ASSOCIAÇÀO DE MORADORES DO BAIRRO CASTRIOTO, Hionério Ferreira de Souza;
RB DESINTUPIDORA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO, Hélio Ricardo Gomes; CÔMITE PRÓPARQUE, Myriam Born; LICEU CENTRO AMOROSO LIMA, Maria Helena Arrochelas; ONG
GAPA DE ITAIPAVA, Carlos Eduardo da Cunha Pereira e Rosimary Hissa; NÚCLEO DE
POS-GRADUAÇÃO DA UERJ, Cleveland Max Jones; CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. – CMDDPI, Gabriela Falconi; FIRJAN, Jonny
Kemplerer; IEF-RJ, Márcio Ferreira; UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS, Josília
Fassbender B. Nascimento; Na pauta da reunião constam os seguintes assuntos: A)
Regimento Interno; B) Parque Ipiranga; C) A alteração no Diário Oficial dos nomes dos
titulares e suplentes dos representantes da Sociedade Civil; D) Assuntos Diversos. Aldemir
Motta Borges Jr. leu a Ata Anterior e foi aprovada, em seguida pediu a palavra e levou ao
conhecimento da reunião que teria com o Secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de
Janeiro, Carlos Minc, sobre as invasões na Vila São Joaquim no bairro do Espírito Santo que
dá para a Rodovia 040 e está chegando ao Bioma da Reserva do Tinguá mas por causa de
um em previsto foi prorrogada para outra ocasião e que seria feito um novo contato com o
Conselho. E também comunicou aos Presentes que na próxima reunião o Sr.Jorge Araújo
representante da COMDEP e o Sr. Rogério Guimarães Presidente da OSCIP Delegacia do
Verde apresentaram um novo Regimento Interno conforme o do Conselho Municipal de
Saúde que é o mais moderno. Foi cobrada a alteração no Diário Oficial dos nomes dos
Titulares e Suplentes dos Representantes da Sociedade Civil ao Coordenador da Casa dos
Conselhos Luis Eduardo M. Peixoto. Rogério disse que estaria pronto até a próxima reunião
(05/07). Presidente do CMMA, Paulo Mustrangi fez um breve discurso sobre sua proposta
de atuação, enfatizando a educação ambiental e outras medidas. Disse que fará um evento
no próximo sábado (16/07), sobre Planejamento Estratégico para sua Secretaria. Foi feito
pelo Hélio Ricardo Gomes dois pedidos ao Secretário Paulo Mustrangi, que o representante
da SMADS participasse da reunião do CRPD até o final e não saísse na metade. E também
fosse colocada uma cancela no final da rua Maria Cândida de Jesus no Bairro Quitandinha
porque está havendo invasão de motos pelo Valparaíso. Os novos representantes da
SMADS no Comitê de Bacia do Piabanha são o Secretário de Meio Ambiente Paulo
Mustrangi e o Oscar Rosa Nepomuceno. Myriam Born solicitou ao Presidente do CMMA
mais interlocução da SMADS para reativar o Conselho Gestor da APA Petrópolis. Celsinho
falou das invasões, e a dificuldade da Defesa Civil de coibir essas ações, e disse que a
Defesa Civil Embargou as Obras da Vila Rica. Rogério lembrou que existem ferramentas
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disponíveis na Legilação, em parte pela contribuição da sociedade civil organizada à redação
do Código de Obras, como a apreensão de material de construção, e que esta medida
deveria
ser
usada
para
efetivamente
coibir
invasões.
Paulo Mustrangi informou que entrou em contato com a Yara Valverde (IEF-RJ), e soube
que há negociações em andamento para homologação de um decreto estadual e federal,
para permitir que o Parque Ipiranga possa receber recursos para sua efetivação e seu plano
de manejo; falta Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro assinar.
Foi mencionado por Myriam que o Projeto da Theopratique para o Parque Ipiranga é muito
agressivo e contém muita pavimentação, e não condiz com o anteprojeto para o parque
porém, oferecido à Prefeitura Municipal de Petrópolis pela Sociedade Civil Organizada
(Comitê Pró-Parque). O projeto do parque também diz que não podem ser mantidos animais
no parque porém a própria Prefeitura está construindo baia. O Comitê Pró-Parque não é
contra Oscar Niemeyer, pois apóia a visitação do parque, mas com projeto mais adequado à
condição do parque de parque municipal natural. A Sociedade Civil Organizada solicita mais
informações públicas sobre o projeto do parque. Carlos Eduardo do GAPA disse que as
baias não são adequadas ambientalmente no parque, que os animais não estão em
condições de serem utilizados nas charretes, e que visitantes do exterior demonstraram
espanto em relação às condições dos animais das vitórias, resultando em péssima imagem
para um município de destino turístico. Algumas pessoas sustentaram que atividade deveria
ser incentivada e subsidiada pelo município. Outros discordaram, Carlos Eduardo disse que
se a atividade não for economicamente viável não deve ser realizada. Lembrou que o Código
de Posturas impede a manutenção de animais de grande porte no 1º distrito. Outras cidades
têm modelo operacional para essas atividades e deveriam ser usados como modelo para
regulamentação em Petrópolis. Oscar disse que a Vigilância Sanitária estudou e normalizou
essas atividades. Há um convênio da Prefeitura Municipal de Petrópolis com estado sendo
negociado para Gestão Plena da Vigilância Sanitária Municipal. Rogério convidou a todos
para realizar uma visita ao parque. Cleveland lembrou sobre a importância de transformar o
entorno do parque, muito maior, em uma RPPN ou outra unidade de conservação. Rogério
lembrou sobre a importância da Preservação da região da Serra da Estrela. Paulo Mustrangi
disse que conversou com o Secretario de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro sobre
a necessidade de alocar uma Unidade do Batalhão de Polícia Florestal e do Meio Ambiente
em Petrópolis, para ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais. Disse que a Yara
Valverde (IEF-RJ), está empenhada em estender o corredor verde da região. Márcio Ferreira
comentou quem atende agora é o grupamento Morro Azul de Miguel Pereira o IEF está
sendo assistido pela P2, mas há somente 200 homens para o Estado inteiro. Oscar
comentou sobre o Programa Nacional de Capacitação em Licenciatura Ambiental que forma
Gestores Ambientais. Oscar participou com Marcelo Sena e Flávio Bandeira do SMADS no
Curso que foi realizado em Nova Friburgo no mês de junho e se dividem em 5 módulos.
Decidiu-se suprimir a reunião extraordinária que seria realizada antes. Pauta para a próxima
reunião dia 05/07 será Regimento Interno, os Cavalos e o Projeto do Parque. Presidente
agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou os trabalhos quando eram vinte
horas e quarenta minutos de Reunião, sendo a presente Ata redigida pelo Secretário Eleito
Aldemir Motta Borges Jr. e, estando conforme, vai assinada pelo Presidente Paulo Mustrangi
e demais Conselheiros. Petrópolis, dia quatro de julho de dois mil e sete.
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