ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – COMDEMA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007.

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (COMDEMA) do mês de outubro do ano de dois mil e sete,
realizada no dia trinta e um (quinta quarta-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 trinta minutos, convocada pelo Presidente Paulo
Mustrangi. Secretário abriu os trabalhos comunicando sobre um
projeto aprovado pelo Prefeito e o decreto de mudanças no Fundo.
Jorge Araújo, falou sobre os financiamentos para projetos, onde seria
criada uma Comissão Legal, com ele e o Rogério Guimarães, onde
seria colocado um texto para discussão, por e-mail, para que fosse
adequado o projeto para o Conselho de Meio Ambiente. Paulo
Mustrangí falou a seguir sobre os informes e também comentou sobre
o Processo de Licenciamento Ambiental; convênio com o Estado, e
publicado no Diário Oficial. Esse convênio foi para a Procuradoria para
ser analisado. O Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói já tem
esse convênio. Petrópolis enviou técnicos para participarem de dois
cursos inclusive o Flávio Bandeira comentou sobre o curso: Um em
Friburgo e outro no Rio de Janeiro. A Feema, não está fornecendo
esse licenciamento. Recuperação Ambiental do Vazadouro da Duarte
da Silveira: Bruno Nascimento visitou e aprovou as condições em que
se encontra o vazadouro. Walter Plácido, secretário do Deputado
Carlos Minc, disse que Petrópolis tem um aterro licenciado, com
perspectivas de consórcio, mas a destinação final do lixo precisa
avançar. Existe um projeto de recuperação do antigo vazadouro da
Duarte Silveira, com recursos do FECAM, que será apresentado ao
Deputado Carlos Minc, com perspectivas de êxito na aprovação. O
aterro está desinterditado pelo IBAMA. A sugestão é de convidar o
Plácido para detalhar o projeto. A Prof. (a) Josília da U.C.P. comentou
que os cursos sobre o Meio Ambiente da OAB foram adiados, e que
estão sendo remarcados para o dia 24 de novembro, na U.C.P., da rua
Barão do Amazonas no relógio das flores, será gratuito, as inscrições
poderão ser feitas pelo telefone da OAB. Paulo Mustrangí e Ricardo
Ganem do I.E.F. falaram sobre a ação conjunta que foi feita na
Comunidade Maria Lima, no bairro da Independência, onde foram
derrubados as cercas de arame farpado, três barracos e um no início

de construção, esta é uma área interditada desde o ano de 2005. Foi
realizado um cadastramento, pois desde o ano de 1985 já existia
ocupação no local com moradores há mais de 20 anos. A COMDEP
esteve no local para efetuar à derrubada do que era necessário. Todos
os cuidados foram tomados principalmente com as pessoas. Paulo
comentou sobre a ação contra a Comunidade João Balter, no bairro
Quarteirão Brasileiro: cinco barracos derrubados, a Intertv estava
presente no local para realizar a reportagem, foram plantadas mais de
mil mudas de árvores. Foi constatada a presença irregular da Ampla –
Concessionária de Energia Elétrica, com a instalação ilegal de
medidores de energia em uma área interditada, desrespeitando a lei. A
Ampla, Águas do Imperador e Concer, são totalmente omissas nesses
casos. Faz-se necessário uma ação civil contra estas concessionárias
que facilitam a invasão nestes casos. Na Vila União, por exemplo, as
casas próximas das nascentes são reincidências, embora não sejam
as mesmas famílias retiradas, as casas são reerguidas por outras
famílias. A necessidade de moradia é urgente, precisa-se amparar
essas famílias, entretanto a Secretaria do Meio Ambiente não tem
autonomia para oferecer aluguel social, que também não é a solução.
A Conferência Nacional do Meio Ambiente será realizada no mês de
maio de 2008, com o tema “Mudanças Climáticas”. A Conferência
Estadual será realizada no dia 15 de março de 2008, será necessário
tirar uma data até Fevereiro para a Conferência Municipal. Paulo
Mustrangí tocou no assunto sobre a ausência da Myriam Born, que
não tem comparecido as reuniões do Conselho. A verba do Deputado
Jorge Bittar foi protocolada em R$ 205.000.00 (duzentos e cinco mil
reais), será a contrapartida da Prefeitura de Petrópolis. O pórtico foi
modificado e aprovado. O projeto foi enviado para Brasília e já está
tramitando. O Deputado Jorge Bittar está dando andamento em mais
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para esse fim, no ano que
vem. O muro, o pórtico e o arruamento virão em primeiro lugar. O
projeto virá em primeiro lugar. O projeto Niemeyer foi aprovado pelo
IPHAN, porém é um projeto muito caro, mais turístico e será uma ação
de longo prazo. Revitalização da linha férrea, Carlos Eduardo e a Prof.
(a) Esmeralda conversaram com o professor Antonio Carlos Pastori,
sobre a realização de uma explanação, sobre um estudo que ele fez,
de revitalização da linha férrea, a título de informação. Ficou definido
que será na próxima reunião do Conselho em 06 de dezembro 2007.
Ricardo Ganem representante do I.E.F., levantou algumas das
dificuldades que eles enfrentam por falta de pessoal, colocou que o

Estado irá realizar concurso para analista ambiental, mas a
deficiência, está em conseguir profissionais que possam realizar
efetivamente tarefas, ou seja, Araras e Tinguá só possuem dois
guardas florestais. Eles já contam com 53 dias de incêndio nos meses
de agosto, setembro e outubro, com 1.500 hectares de Mata Atlântica
perdida. Explicou que em Petrópolis não existe combustão espontânea
que os incêndios são sempre qualificados como criminosos e que o
contato da população que precisa denunciar é muito precário, ficando
apenas com o disque 190, que por sua vez, também não dispõe de
efetivo a altura. Bruno Nascimento sugeriu a criação de uma rede de
denúncias, com o comprometimento dos bombeiros, taxistas,
motoristas da Prefeitura Municipal de Petrópolis, polícia militar que
através do celular possam ter uma central de atendimento direto,
criando com isso um sistema de monitoramento 24:00 horas. Colocou
também, que seria necessário um treinamento sobre incêndios para o
pessoal da COMDEP. Não havendo nada mais em pauta para ser
discutido, o Presidente do COMDEMA, agradeceu a participação de
todos e encerraram a reunião as vinte e uma horas. A presente Ata
redigida pelo Secretário Aldemir Motta Borges Junior, e, estando
conforme vai por mim e pelo Presidente Paulo Mustrangí. Petrópolis,
dia trinta e um de outubro de dois mil e sete.

