
 

Prezados conselheiros, 

 

Fui surpreendido ontem com uma reunião extraordinária da Câmara de 

Infra-estrutura do COMDEMA, da qual fiquei sabendo informalmente através 

de contato na rua com um conselheiro da mesma. 

 

"Estranhei a Agenda JF não ter convidado todos os conselheiros do COMDEMA 

como é de praxe ". 

 

Em pauta: "Licença Prévia para Condomínio Brasil". 

 

Apesar de ter inscrito no caderno para falar, não tive a oportunidade pois 

foi pedido vistas por vários conselheiros. 

 

O pior disso tudo é que marcaram uma outra reunião extraordinária para o 

dia 16/01/2007, alegando que o assunto é de "relevante interesse", 

obrigando a emissão de um parecer em menos de um mês, descumprindo o 

calendário de reuniões aprovado na última reunião. Alegam que o assunto é 

"urgente" e que  não pode esperar até a primeira reunião ordinária em 

fevereiro. 

 

É muito estranho que um assunto dessa importância seja discutido em 

período de recesso e férias da maioria dos funcionários civis e demais 

representantes da sociedade. 

 

Como deve ser do conhecimento de vocês, existem pareceres 

contraditórios do IEF e da FEAM e muitas dúvidas a respeito desse 

Condomínio. 

 

Outro aspecto curioso é esse assunto não ter passado na Câmara 

de Biodiversidade, pois há interferência em APA. 

 

Peço mais "reflexão" para os conselheiros da Câmara de Infra-estrutura" 

pois a UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA não "compreende" a tramitação 

ou tratamento diferenciado para nenhum tipo de Licenciamento. 

 

Portanto, peço para o jurídico e os demais membros desse conselho 

responderem as seguintes perguntas: 

 

Qual seria a diferença e a urgência desse Licenciamento com relação aos 

demais ? 

 

Se vamos começar a abrir precedentes desse tipo em períodos de recesso, 

férias, etc, qual será a legitimidade desse Conselho ? 

 

Qual a cidade que queremos para o futuro ? Com praças floridas, favelas 

desumanas e condomínios luxuosos no Morro do Cristo, Represa Dr. João 

Penido, Represa de São Pedro e na Mata do krambeck também ?   O que vai 

sobrar ? 
 

Atenciosamente. 
 

Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Tel (32) 3229-3414 / 9977-4077 


