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Ilmo. Sr. Superintendente:

Considerações sobre o e-mail do Conselheiro César H. B. Rocha

No último dia 20 de dezembro, a AGENDA JF recebeu um estranho 

e-mail do Conselheiro César H. B. Rocha, representante da conceituada Universidade 

Federal de Juiz de Fora junto ao COMDEMA e membro da CAIT, da CGEPA e do 

Plenário do referido Conselho.

No e-mail em questão, o Conselheiro Cézar Rocha tece diversas 

considerações sobre a última reunião extraordinária da CAIS do COMDEMA, ocorrida 

na última terça-feira, algumas equivocadas e outras demonstrando desconhecimento 

dos procedimentos básicos do Conselho (e ainda requerendo manifestação do jurídico 

da  AGENDA JF),  razão  pela  qual  tornou-se  necessária  a  elaboração  do  presente 

esclarecimento.

De início, destaca-se que a convocação da reunião seguiu todos os 

trâmites  legais  exigíveis,  como  a  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município  (com 

antecedência superior à legal) e a convocação telefônica (cortesia da AGENDA JF) 

feita AOS CONSELHEIROS INTEGRANTES DA CÂMARA QUE SE REUNIRIA.

Esclarecemos que, como é de praxe, a AGENDA JF convocou por 

telefone (como sempre o faz) apenas os integrantes da CAIS, estes que compareceram 

integralmente  à  reunião.  Os  demais  interessados  compareceram  em  razão  da 

publicação da pauta da reunião no Diário Oficial (obrigação legal). 

Relativamente  à  pauta,  é  bom  que  seja  esclarecido  que  havia 

diversos itens, e não apenas a análise da Licença Prévia para o Condomínio Parque 

Brasil”,  como  faz  entender  o  Conselheiro  Cézar  Rocha.  Informamos,  ainda,  que  a 

reunião extraordinária do último dia 19 de dezembro foi uma tentativa da AGENDA JF 

de “limpar a pauta” de 2006, encaminhando para deliberação TODOS os processos 
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que já estavam com pareceres concluídos, de forma a possibilitar um início de 2007 

sem nenhum tipo de pendência.

Sobre a alegação de que fora impedido de falar, a qual insinua uma 

espécie de “censura”, merece ser destacado que a Presidência da Câmara (exercida 

pelo Conselheiro José Aristides, representante da ONG AMA-JF) simplesmente aplicou 

o regimento interno do Conselho, ao estabelecer que os inscritos da platéia (e havia 

vários inscritos, inclusive representantes da própria ONG e do empreendedor, e não 

apenas o Conselheiro Cézar Rocha) somente poderiam se manifestar após a fala dos 

conselheiros integrantes da CAIS. Como houve pedido coletivo de vistas, não houve 

manifesação sequer dos integrantes da CAIS, razão pela qual NENHUM dos inscritos 

da platéia pode se manifesar sobre este ponto, podendo, naturalmente, fazê-lo na pr

´xima reunião, qual o processo deverá ter seu mérito analisado.

Quanto à marcação,  feita  por  decisão dos próprios conselheiros 

(inclusive de alguns que também pediram vistas), de uma nova reunião extraordinária 

para o próximo dia 16 de janeiro, devemos repelir a insinuação de que órgãos como a 

SPU, CESAMA, SPS e DEMLURB, e classes como a dos arquitetos, engenheiros e 

químicos  tenham  feito  algo  de  obscuro,  e  esclarecer  os  seguintes  pontos:  a)  o 

regimento  interno  do  Conselho  estabelece  que  a  maioria  dos  integrantes  de  uma 

Câmara especializada poderá convocar uma reunião extraordinária da própria Câmara, 

desde que considere que há uma situação urgente e/ou de relevante interesse; b) a 

avaliação de que o assunto é de relevante interesse (não foi o caso de urgência, como 

manifestou  o  Conselheiro  Cézar  Rocha)  é  de  exclusiva  atribuição  dos  próprios 

conselheiros, e foi baseada no fato de que o tema tem despertado várias discussões, 

inclusive através de e-mail's como o enviado pelo Conselheiro Cézar Rocha, este que, 

acreditamos, também deve considerar a matéria como de relevante interesse, tanto é 

que redigiu extensas considerações a respeito; c) o prazo para elaboração do parecer 

é de exatas quatro semanas,  aproximadamente o mesmo que teria sido concedido 

dentro do calendário normal de reuniões, quando as reuniões da CAIS ocorrem sempre 

na terceira terça-feira  de cada mês,  ocorrendo,  portanto,  um intervalo  de cerca de 

quatro  semanas  entre  suas  reuniões  ordinárias,  não  havendo,  portanto,  nada  de 
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excepcional neste procedimento; d) ainda que fosse exíguo o prazo (como afirma – 

novamente de maneira equivocada – o Conselheiro Cézar Rocha), o único conselheiro 

que  votou  contra  a  marcação da  reunião  extraordinária  para  o  próximo dia  16  de 

janeiro (o Presidente da Câmara,  Conselheiro José Aristides, representante da ONG 

AMA-JF) representa uma associação que, já há muitos meses, está de posse de cópia 

integral do processo, e também já analisou pessoalmente os autos do processo na 

sede da AGENDA JF anteriormente, não havendo, portanto, razões para se temer a 

elaboração de um parecer superficial; e) o fato de ser um período de férias escolares 
(o que não quer dizer que a sociedade local esteja de férias, mas tão somente que não 

há atividade letiva) não impede que o Conselho delibere, mesmo porque a data foi 

escolhida pelos próprios conselheiros, o que faz presumir que possam estar presentes; 

f) em processos como o do Condomínio Parque Brasil, nos quais se exige RCA/PCA, o 

prazo concedido pela legislação ambiental para a análise é de 180 dias, prazo este há 

muito esgotado, visto que o processo está em tramitação há cerca de três anos. Em 

síntese: não importa, para a AGENDA JF, se a decisão final será contrária ou favorável 

o requerimento, mas ele precisa ser objeto de deliberação.

Logo,  percebe-se  que  deve  ser  veementemente  repelida  a 

insinuação de que haveria “tratamento diferenciado” para este empreendimento.  Ao 

contrário:  ao  submetê-lo  à  deliberação  da  CAIS,  a  AGENDA  JF  conferiu  a  este 

processo a mesma tramitação que confere a todos os demais – encaminhar para a 

SOBERANA deliberação do Conselho. Tratamento diferenciado seria a procrastinação, 

e na AGENDA JF não há engavetamento de requerimentos.

Quanto aos pareceres supostamente contraditórios da FEAM e do 

IEF,  bem  como  sobre  a  suposta  necessidade  de  encaminhamento  à  CPRNB  do 

COMDEMA, tais assuntos já foram suficientemente abordados no parecer jurídico da 

AGENDA JF e ACOLHIDOS PELA MAIORIA DOS INTEGRANTES DA CAIS.

Por  fim,  quanto  à  legitimidade  da  decisão  da  CAIS,  deve  ser 

lamentada  a  postura  daqueles  que,  a  pretexto  de  serem  portadores  da  verdade 

absoluta, desprezam as decisões tomadas democraticamente pela maioria. É de se 
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lastimar que, após tantos anos de esforço da sociedade civil para se ver representar 

em Conselhos deliberativos – como o COMDEMA, ainda subsista a postura de uma 

pequena  parcela  da  sociedade  que  só  reconhece  como  legítimas  as  decisões  do 

Conselho quando estas coincidem com sua infinita sabedoria. Nós, da AGENDA JF, 

respeitamos as decisões do Conselho, visto que refletem a posição da maioria.

Era o que nos cabia informar.

Em 22 de dezembro de 2006.

Marcus Motta Monteiro de Carvalho

Procurador do Município

Assessoria Jurídica da AGENDA JF
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Ofício nº 422/2006 Juiz de Fora, 26 de dezembro de 2006.

Ref.:  manifestação  do  representante  da  UFJF  no  Conselho  Municipal  de  Meio 

Ambiente – COMDEMA.

Exmo. Sr. Reitor:

Na  oportunidade,  encaminhamos,  para  o  conhecimento  de  V. 

Magnificência o e-mail em anexo, de autoria do Professor Dr. Cézar H. Barra Rocha, 

representante desta conceituada Universidade junto ao COMDEMA (e enviado a todos 

os Conselheiros do COMDEMA e, suspeita-se, aos alunos do referido Professor).

Na  oportunidade,  o  referido  Professor,  falando  em  nome  da 

Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  questionou,  de  maneira  equivocada  e 

desinformada,  a  lisura  dos procedimentos  da  Prefeitura  Municipal  de  Juiz  de  Fora 

relativamente a uma reunião do COMDEMA, o que mereceu os esclarecimentos em 

anexo.

Sem  mais  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade  para 

renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Maria Aparecida Soares

Secretária de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental

Presidente do COMDEMA

Ao Exmo. Sr.

Prof. Dr. Henrique Duque

Magnífico Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora


