ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – COMDEMA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2007.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(COMDEMA) do mês de outubro do ano de dois mil e sete, realizada
no dia quatro (primeira quinta-feira), na Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, situada na Rua Bingen, número 520,
Bingen, Centro, Petrópolis, RJ, com início previsto para as dezoito
horas e quarenta minutos, convocada pelo Presidente Paulo
Mustrangi, e tendo como assuntos de pauta: primeiras “Unidades de
Conservação”, segundo, “Atuação da Secretaria de Meio Ambiente” e
terceiro, “Assuntos Gerais”.em virtude do atraso do Secretário Paulo
Mustrangí, justificou o seu atraso porque estava no Rio em reunião
com o Secretário Estadual de Meio Ambiente Carlos Minc. Segundo o
Secretário Paulo Mustrangi foi aprovada a assinatura de um contrato,
sobre a criação do ICMS verde. A professora Esmeralda colocou que
a expressão meio ambiente deveria ser mudada por se tratar de
redundância; questionou o slogan que consta no verso do folder que
foi distribuído, uma vez que meio ambiente é uma expressão muito
abrangente. O vereador Ronaldo Ramos compareceu à reunião para
fazer um apelo ao Conselho, solicitando a atenção de todos,
principalmente do secretário, no sentido de apoiar o pedido feito às
autoridades competentes da implantação de um posto avançado do
Corpo de Bombeiros na Posse. Alegou que o mais próximo fica em
Itaipava, que demora cerca de 30 a 40 minutos, para atender aos
pedidos de socorro. O vereador informou, também que o projeto já
está com o parecer técnico aprovado, local destinado, verba da
Funesbom, apenas faltando à aprovação do governador Sérgio Cabral
que ao assumir o governo, criou um decreto invalidando todos esses
pedidos. Entretanto, com o apoio do Conselho e da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de todos aos quais ele
tem solicitado, espera conseguir reverter essa situação. Aproveitou
para falar também, sobre o Projeto Bambu, do Centro de Referência
do Bambu, e gostaria de marcar uma visita de todos os presentes para
ver de perto as realizações deste material, que vai desde um simples
espetinho até a confecção de fossas. O representante do SEBRAE
falou da casa ecológica, em Três Rios, confeccionada com bambu que
foi matéria no Globo News. Passando para os assuntos em pauta, o
secretário Paulo Mustrangi, falou da aprovação do Regimento Interno,

enviado através de e-mails para todos, e posto em votação pelos
membros do Conselho, gostaria de saber se está aprovado, o Sr.
Carlos Eduardo representante do Gapa, colocou que ficou faltando no
texto, uma referência maior a fauna, principalmente a fauna silvestre,
propôs enviar ressalvas que poderão ser inseridas no texto, passando
assim a aprovação para a próxima reunião do Conselho. O secretário
destacou as Unidades de Conservação/RPPN. Citou que através do
decreto 049 de 14/9, foi criado o IPTU Ecológico. O primeiro
beneficiado foi o Dr. Laerte Goulart com uma área de 440 mil metros
quadrados, localizada no bairro Moinho Preto. Atende aos colégios,
com visita guiada, demonstrando o que é uma área de proteção
ambiental. Breves mais duas áreas serão beneficiadas, uma em
Araras e outra em Nogueira. Para se cadastrar é necessário que a
propriedade esteja totalmente legalizada. Os técnicos visitam o local e
fazem uma avaliação dentro dos requisitos exigidos. Não tem limite de
área. O ICMS verde irá privilegiar Petrópolis por ter inúmeras áreas
adequadas, pretende-se destinar cinco milhões de reais por ano, para
investimentos na área de meio ambiente. Atualmente, o maior número
de RPPN é de um município em Minas Gerais. O secretário colocou
que no bairro Morin, existe uma reserva com mais de um milhão de
metros quadrados com apenas 15% da área ocupada e o restante
podendo ser transformada em área de proteção permanente, com
várias nascentes. O Sr. Jorge Araújo falou sobre o Projeto de
Educação Ambiental, - as entidades interessadas deverão enviar um
projeto para a Secretaria do Meio Ambiente, onde serão escolhidos 10
projetos através do FUNCRIA, com um prêmio no valor de
R$10.000,00. O CDDH/Petrópolis já enviou um projeto elaborado com
base na Carta da Terra, feito por adolescentes direcionados aos
formadores de opinião sobre a preservação do meio ambiente. O
secretário colocou que precisa passar para o município os convênio de
licenciamento com pequenos e médios empreendimentos, viabilizando
assim, a contratação de mais dois engenheiros florestais e mais
técnicos da área. Falou que no Caetitu serão levadas as duas estufas
que estão na COMDEP e também, trabalhadores da própria
COMDEP, para ocuparem o terreno impedindo que ele seja invadido.
Outro assunto em pauta é a aprovação do pórtico do Parque Ipiranga.
O arquiteto Rodrigo Seabra enviou o projeto do pórtico de entrada do
parque. Técnicos fizeram um levantamento, levaram para Brasília, que
foi aprovado, a verba de R$ 500.000,00 já se encontra no
departamento financeiro, liberado através da emenda do deputado

Jorge Bittar. O secretário colocou que será feita uma audiência pública
antes do inicio das obras para aprovação do projeto inicial que
compete à construção do muro, do pórtico, do arruamento. Estas
obras terão que ter início antes do final do ano. Quanto aos cavalos
que moram no local, irão ficar numa área reservada, desmembrada do
parque, onde serão bem cuidados, uma Ong que cuida dos animais,
sugeriu a criação de um selo de qualidade para ser colocado nas
Charretes como referência para aqueles charreteiros que cuidarem
bem de seus cavalos. Maria da Guia do CAALL solicitou informações a
respeito das obras para a criação da Escola de Educação Ambiental,
no inicio da Rua Mosela, que se encontra parada, apenas com a
indicação. Falou do trabalho de coleta seletiva no bairro. Foi informada
que no momento não há verba disponível. O secretário colocou que as
escolas poderiam levar seus alunos para uma visita guiada ao Horto
Municipal no Bingen. A Sra. Esmeralda informou que a Secretaria de
Educação não dispõe de ônibus para esta atividade, pois estão em
manutenção sem previsão de conserto. Bruno Nascimento aproveitou
para colocar que a Secretaria do Meio Ambiente poderia enviar um
oficio às empresas de ônibus buscando a doação de um veículo para
estes fins. Falou, também da elaboração de uma cartilha com os
roteiros ecológicos da cidade. Juntamente com a Secretaria de
Educação criar o Circuito de Educação Ambiental, na Pedra do Retiro,
onde começa a nascente do rio Piabanha.
Citou a empresa
Carbografit que recebe visita das escolas, com atividades para os
alunos como o plantio de mudas de árvores, falando a respeito dos
recursos hídricos disponíveis na natureza, sobre preservação e
conservação. Na cidade de Petrópolis existem vários locais onde
poderiam ser desenvolvidos esses tipos de turismo. Na Fazenda
Samambaia, realizam a ecoterapia, desenvolvida com eqüinos na
reabilitação de crianças e adolescentes. Na Casa da Princesa Isabel e
no Museu Imperial, visita à diversidade da flora e da fauna. Carlos
Eduardo falou do Projeto Feira do Conhecimento/Cine Clube/Gapa
com apresentação de filmes do Programa Globo Ecologia e do Canal
Futura. Aldemir colocou que o Projeto Araras se desligou do Conselho,
abrindo uma vaga, duas entidades se candidataram: uma foi o Gapa
aqui presente e a outra a AMA Petrópolis que não compareceu,
portanto a vaga ficará preenchida pelo Gapa que apresentou a
documentação solicitada. O secretário aproveitou para dizer que o
Prefeito assinou os decretos dois oitocentos e cinqüenta e oito e seis
mil quatrocentos e setenta e sete, publicado no Diário Oficial do

Município de Petrópolis, em vinte e um de setembro de dois mil e oito,
tornando o dia quatro de outubro o “Dia dos Animais” em homenagem
ao dia de São Francisco de Assis. Nada mais havendo para ser
discutido, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou
os trabalhos quando eram vinte e uma horas e trinta minutos, sendo a
presente Ata redigida pelo Secretário Aldemir Motta Borges Junior, e,
estando conforme, vai assinada pelo Presidente Paulo Mustrangi e
pelo Secretário. Petrópolis, quatro de outubro de dois mil e sete.

