
 
 

 

Prezados cidadãos juizdeforanos preocupados efetivamente com a nossa cidade, 

Fazendo uma leitura mais atenta sobre o processo da Proposta do novo Aterro Sanitário de Juiz 

de Fora (Dias Tavares), parece (para quem não é Advogado) que houve descumprimento de 

alguns dispositivos legais: 

1) DN CONAMA 237/97 (Art. 10° - resposta aos questionamentos das audiências públicas); 

2) DN COPAM 16/96 (Art. 1° e 2° - classificação da Sub-bacia do Córrego Barbeiro - classe I); 

3) DN COPAM 30/98 (Art. 35° - impedimento de manifestação de pessoa inscrita na reunião); 

4) DN COPAM 52/2001 (Art. 4° - vedada instalação de sistemas de destinação final de resíduos 

em Bacias Classe I ... o termo notadamente pode ser interpretado como exclusivamente?); 

5) DN COPAM 102/2006 (Art. 10° - municípios conveniados deverão ser ouvidos em todas as 
fases do licenciamento que estiverem fora do convenio); 

6) DN COPAM 118/2008 (Art. 7° - idem a DN 52/2001, vedada instalação de sistemas de 

destinação final de resíduos em Bacias Classe I ..., só mudando os parâmetros de classificação); 

7) DN COMDEMA 01/2000 (Art. 23° - direito de manifestação oral de conselheiro; Art. 27° - 
publicação da pauta da reunião cinco dias antes; Art. 30° - acesso aos documentos antes da 

reunião). 

 Ainda cabe destaque: 

- Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (classifica as duas Matas do Córrego Olaria como 

Áreas de Especial Interesse Ambiental - AEIA); 

- Quatro espécies de animais em extinção naquela área; 

- Publicação das Licenças no órgão de comunicação oficial; 

- O Juiz Mauro Francisco Pitteli suspendeu todos os procedimentos executórios em janeiro de 

2008 após Ação Popular do Vereador Figueiroa. O Secretário de Estado ignorou a decisão, 

autorizando a Licença Ad Referendum em janeiro de 2009. Somente em 31/03/2009 foi revogada 
a licença do Juiz; 

Os órgãos e conselhos ambientais deveriam, por uma questão moral e 

ética, interpretar e aplicar a legislação ambiental a favor do Meio 

Ambiente. É para isto que eles foram criados.  


