ATA DA REUNIÃO DO COMDEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE DO DIA 02 DE AGÔSTO DE 2007

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente
(COMDEMA), realizada no dia dois de agosto de dois mil e sete, com
início às dezenove horas, 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: OSCIP
DELEGACIA DO VERDE, Rogério Guimarães e Aldemir Motta
Borges Junior, COMDEP, Jorge Paulo de Araújo, CENTRO ALCEU
AMOROSO LIMA – CAAL, Fernanda Rodrigues Queirós Barboza,
RB DESINTUPIDORA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO, Hélio Ricardo
Gomes, UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS – UCP,
Josília Fassbender Barreto Nascimento, INSTITUTO ESTADUAL
DE FLORESTAS, Marcio Ferreira de Souza, ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO BAIRRO CASTRIOTO, Hionério Ferreira de
Souza, AMA-CENTRO HISTÓRICO, Myriam Born, SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Bruno do
Nascimento. No começo de reunião foi entregue um ofício ao
COORDENADOR DA CASA DOS CONSELHOS, Luiz Eduardo
Peixoto, que providenciasse as publicações de convocação junto com
a retificação dos nomes dos Titulares e Suplentes da Sociedade Civil
no Diário Oficial do Município, e também da publicação das Atas na
Home Page da PMP. Foi iniciados a reunião com o Presidente Paulo
Mustrangi, sobre um programa estratégico da Secretaria de Meio
Ambiente sobre o uso dos Termos de Compensação Ambiental (TCA)
em Projetos de Reflorestamento e Educação Ambiental. Para que
essas metas sejam atingidas, o Presidente pretende aprovar junto ao
Conselho Municipal de Meio Ambiente vários projetos nestas duas
áreas, criação de um balcão de projetos que pode ser usado a
qualquer momento, utilizando-se dos recursos do TCA. E também
falou que está pensando sobre interagir a Secretaria de Meio
Ambiente e as Comunidades através de uma folhetaria. Falou sobre a
Parceria que a Prefeitura está fazendo com o Condomínio Quinta do
Lago que fornecerá a mão-de-obra para o reflorestamento de uma

área desmatada no Sertão do Carangola. Esta é uma parceria públicoprivada que pode ser aplicada em outras localidades da cidade e que
trará benefícios, para a comunidade como no caso do Morro do
Alemão que já está todo detalhado e também de vários projetinhos
como o da Vila Rica, 24 de Maio, Chácara Flora lincando aos TCA’s.
Também comentou sobre Projetos Especiais das Ong’s e dos Projetos
de Reflorestamentos com os órgãos do FUNCRIA. Márcio Ferreira
comentou que seja criado um PRAD dentro do TCA para que seja
trabalhado. Paulo Mustrangí também falou sobre um Projeto de
APP’s com Incentivo Fiscal, em Secretário e no Vale das Videiras.
Myriam comentou que o Plano de Manejo foi aprovado e que
disponibiliza o Zoneamento Ambiental da Apapetro, Bruno esclareceu
que deveria ser dada continuidade ao Zoneamento, da Apapetro de
Itaipava até a Posse. E também comentou sobre o Zoneamento
Ambiental junto com o Plano de Manejo. Jorge Araújo falou que
Conselho Municipal de Meio Ambiente deve ser deliberativo para
possa receber verbas estaduais e federais mas é necessário que se
tenha projetos. Paulo Mustrangí, voltou a conversar sobre
Planejamento Estratégico e também comentou que no dia 29 de
agosto, aproveitando da presença da Ministra do Meio Ambiente,
Marina da Silva que fará uma palestra na Faculdade de Medicina de
Petrópolis, será assinada a escritura definitiva passando o terreno do
Alcobaça para o Ibama e anexando ao Parque Nacional da Serra dos
Órgãos. Este é um marco histórico pois estaremos concluindo um
processo iniciado pela comunidade e que hoje vai garantir
definitivamente a preservação de toda a Reserva do Alcobaça. Além
deste fato, o secretário vem mantendo um diálogo com os integrantes
do Comitê do Parque Ecológico com o objetivo de definir todas as
obras que serão realizadas no parque. Hionério, falou sobre o
assunto de cooperativas e reciclagem na Comunidade, e também
sobre a apresentação de um Projeto Piloto para outros bairros. E que
seja disponibilizado recursos, a COMDEP, poderia fornecer um
caminhão para que seja recolhido o material e reciclado usando como
mão de obra, os próprios moradores. Paulo Mustrangí concordou
mas disse que para se aperfeiçoar o sistema de coleta seletiva é
necessário pessoas bem treinadas. Rogério comentou sobre a
Associação da Chácara Flora. Duda comentou que as pessoas são
muito egoístas pensam demais em si e não na coletividade. Falou
sobre o movimento comunitário poderia contribuir mais participando.
Paulo Mustrangi, comentou que já incumbiu ao Claudinei, que

levantasse um terreno aqui em Petrópolis para a comunidade.
Rogério falou que mora no Bairro do Catulo e tem um Centro Espírita
que realiza um trabalho coleta com a Comunidade. Myriam, também
falou que o Centro Amoroso Lima que tem como recolher uma vez por
Semana. Paulo Mustrangí comentou de novo sobre uma amarração
dos TCA’s com as Ong’s e seus projetos que de acordo com a
necessidade poderiam se comprar computadores, roçadeiras e
equipamentos de incêndio. Bruno falou sobre o Projeto de Educação
Ambiental e Márcio aproveitou o gancho e entrou no assunto do
Projeto Pé no Chão que fosse aplicado nas escolas. E também disse
sobre a Escola Técnica do Caxambu. Sugeriu a criação de Câmaras
Técnicas sobre Educação Ambiental e Reciclagem. Myriam, também
sugeriu sobre convidar a Márcia da Apapetro para a próxima reunião.
Também comentou sobre a reativação do Conselho de Tombamento
que se encontra desativado. Pauta para a próxima reunião, Unidades
de Conservação, Atuação da Secretaria de Meio Ambiente e Assuntos
Gerais. 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 seis de
setembro de dois mil e sete.

