
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E GEOTECNIA 

 
Do Conselheiro Dr. Cézar Henrique Barra Rocha - Representante da UFJF 

 

Para Ilma Sra Dra.Maria Aparecida Soares - DD. Presidente do COMDEMA – JF 

 

Assunto: Esclarecimentos sobre e-mail enviado em 20/12/2006.  

 

Senhora Presidente: 

 

 Após o envio do e-mail no dia 20/12/2006, resolvi escrever esta carta de esclarecimento de forma 

respeitosa para elucidar o seu conteúdo, evitando interpretações fora de contexto.  

 Em primeiro lugar, não vejo nada de estranho em um conselheiro questionar formas de condução e 

questões técnicas relativas a um licenciamento. Acredito que essa seja minha obrigação, visto representar um 

segmento da sociedade civil ou poder público que me elegeu ou nomeou para exercer essa função. Quando 

disse que fui surpreendido pela reunião da Câmara de Atividades de Infra-Estrutura e Saneamento, era 

simplesmente em função da última reunião ordinária da Plenária, ocorrida em 05/12/2006, ter aprovado o 
calendário de 2007. Após aquela reunião, os conselheiros se programaram para reuniões a partir de 
07/02/2007. 

 Quanto ao convite e não a convocação do COMDEMA JF, ela se baseia no fato de que estou neste 

Conselho desde 20/03/2006 sendo convidado para vários eventos na área ambiental: reuniões, cursos, planos 

de manejo, etc. No caso do Licenciamento do Condomínio Parque Brasil, havia recebido apenas um e-mail 

convidando para visitar o possível local do empreendimento. Da mesma forma, não haveria problemas em 

convidar todos os conselheiros para as reuniões oficiais que tratassem desse assunto. Convoca a câmara 
específica e convida as demais. Esta é uma sugestão pertinente que pode ser adotada a partir deste ano. 

Apesar de não ter direito ao voto, a divisão em câmaras especializadas não impede que o conselheiro que não 

pertença à determinada câmara contribua para esclarecer assuntos do seu campo de atuação e/ou experiência. 

Basta inscrever e aguardar a sua vez. No licenciamento supracitado, compreendo que não foi possível a 

discussão devido ao pedido de vistas. Não fui censurado. Por isto me manifestei após o término da reunião 

através de e-mail. 

 Neste Licenciamento, existem pareceres do IEF, da FEAM, laudo da CAOMA, do IBAMA e um 

conflito de competência que o COPAM deve decidir (Ofício nº 38/2006). Apesar de recomendado, não foi 

feito parecer de nenhuma universidade. Em muitas situações, o processo ficou aguardando documentação 

complementar do interessado. Não vejo má vontade dos conselheiros em julgar o processo. Faltam dados 

técnicos importantíssimos sobre as interações fauna, flora e esse Condomínio. Ao contrário de dominar a 
verdade, tenho muitas dúvidas, comuns a vários conselheiros que apoiaram o meu e-mail. A defesa do Meio 
Ambiente deve ser nossa prioridade, não cabendo pressões em nenhuma etapa desse processo. Portanto, esse 

tema é complexo e precisa ser deliberado com muita calma sob pena de sermos cobrados pela sociedade num 

prazo muito curto. A questão não é só de julgamento, mas de responsabilidade.  
 Quanto à tramitação deste Processo pela Câmara de Proteção aos Recursos Naturais e Biodiversidade 

- CPRNB, está prevista na DN COMDEMA n° 19/2004 de 15/04/2004 (anterior ao último parecer do IEF). 

Peço atenção para o Art. 2º da mesma. Estudando a tramitação desse Processo, encontrei na Ata da 1ª 

Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Proteção da Biodiversidade e Recursos Hidrográficos do 

dia 23/03/2004, das linhas 147 a 153, fala do Assessor Jurídico da Agenda JF Marcus Motta Monteiro de 

Carvalho que “de acordo com o Regimento Interno é competência da Câmara de Biodiversidade opinar 

sobre o zoneamento de áreas no entorno de Unidades de Conservação”. Na mesma reunião, das linhas 165 a 

167, a assessoria jurídica do interessado sugere passagem pela CPBRH, atual CPRNB.  

 

Sem mais para o momento. 

  

Atenciosamente       Juiz de Fora, 08/01/2006. 

 

Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha 

Representante Titular da UFJF 

Membro da CAIT, da CGEPA e do Plenário do COMDEMA JF 


