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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ,,_ / 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

I.C. oº 1.30.006.00010S/2010-02 
P.A. oº l.30.006.000040/201S-00 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO 

DA PRAÇA GETÚLIO V ARGAS 

Às 15h07min do dia 28 de junho de 2019, na sede da Procuradoria da República do Município 
de.Nova Friburgo, no interesse dos procedimentos acima referidos, foi realizada AUDIÊNCIA 
PUBLICA sobre a presidência do procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU. 
convocada através do edital de convocação nº O 1/20 I 9 com o objetivo de coletar, junto à 
sociedade e ao poder público, elementos que embasem a atuaçfto do Ministério Público quanto à 
matéria objeto çla convocação (CONJUNTO ARQUITETONICO E PAISAGÍSTICO DA 
PRAÇA GETULIO VARGAS, no município de Nova Friburgo, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e para esclarecimento de atividades desenvolvidas 
até o momento. 
A audiência pública foi registrada por equipamento audiovisual e armazenada em mídia eletrônica. As 
pessoas presentes assinaram a lista de presença anexa. O procurador convidou para compor a mesa o 
coordenador do Grupo de Trabalho Praça· Getúlio Vargas Luiz Fernando Outra Folly; o coordenador 
técnico do lphan/RJ Paulo Eduardo Vida! Leite Ribeiro; o vereador Professor Pierre representando a 
Cãmara Municipal de Nova Friburgo; e o presidente da OAB Nova Friburgo Alexandre Valença de 
Lima. O procurador destacou a presença na Audiência Pública das associações e entidades participantes: 
movimento Abraço às árvores - SOS Praça Getúlio Vargas, ACIANF, Fundação Dom João VI, lphan, 
OAB, Prefeitura de Nova Friburgo, Energisa, vereador Zezinho do Caminhão, Conselho Municipal de 
Saúde, órgãos de imprensa, moradores e cidadãos friburguenses. 
O procurador da República explicou a dinâmica da Audiência Públ ica que teve a seguinte cronologia: 
abertura dos trabalhos pelo presidente da audiência; manifestação da mesa; manifestação do público 
presente. 
O procurador da República inciou com apresentação da Procuradoria da República no Município de 
Nova Friburgo e o papel do Ministério Público na proteção do patrimônio público, entre os quais a Praça 
Getúlio Vargas, um espaço público de grande extensão, amplamente utilizado pela população. O 
procurador fez um breve resumo sobre os procedimentos administrativos instaurados nesta Procuradoria 
desde o ano de 2010 (IC l.30.006.000105/2010-02), para acompanhar e fiscalizar ações de conservação 
da Praça. Já naquela época, quase uma decada atrás, o lphan, lbama e a Prefeitura, entre outros, 
concordavam nos documentos sobre o processo em curso de descaracterização do espaço público 
tombado. O consenso deste órgãos caminhou no sentido de se buscar a conservação da Praça tombada 
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por meio de um projeto de rev·t r ã . . 1 a izaç o, que resgatasse as características arquitetônico paisagísticas que 
motivaram o tombamento fede 1 . 1 • ra, me us1ve com elaboração de plano de manejo dos eucaliptos. Em 
2015, ocorreram intervenções s'bºt p . , . . u I as na raça pela Prefeitura, em ação abrupta e sem previa 
comunicação à população. Estas ações desconsideraram recomendações que vinham de servidores da 
própria Prefeitura. O procurador registrou que em janeiro de 2012, em reunião no MPF, a servidora 
Amazile Lopez, hoje integrante do Grupo de Trabalho, já chamava atenção para a importância de se 
observar o "vínculo afetivo da I ã d N p · · · popu aç o e ova nburgo com os eucaliptos atualmente existentes na 
praça. Em razão das intervenções indevidas, o MPF e o Iphan exigiram da Prefeitura um conjunto de 
providências formalizadas em TAC firmado (PA 1.30.006.000040/2015-00). As intervenções também 
resultaram e · ' ºt 1· · J m mquen o po 1cia e denúncia do MPF por dano ao tombamento federal e execução parcial 
do T AC em face do Prefeito à época. Passados mais de quatro anos, o momento atual é outro. Em abril 
de 2019, o MPF soube da disponibilidade de verbas disponíveis para obras discricionárias no Município 
e cobrou da Prefeitura a destinação de recursos para as tão aguardadas ações de revitalização da Praça 
Getúlio Yargas. A reserva de quatro milhões de reais, prevista no Aditivo 2 ao TAC de 2015, permite 
que as melhorias efetivamente saiam do papel e representam medida justa e adequada diante de muitos 
anos sem investimento nesse que é para muitos o espaço mais vital de Nova Friburgo. Além dos 
recursos, o Aditivo incorporou outras demandas importantes colhidas junto à população: Realização de 
laudos fitossanitários; simplificação do procedimento de podas preventivas e emergenciais; execução de 
projeto de educação patrimonial ; estruturação de órgãos de parques e jardins; criação de grupo de 
trabalho com autonomia técnica e poderes específicos para revisar o Projeto Executivo 
IPHAN/Technische; elaboração de anteprojeto para "Plano Municipal de Arborização Urbana" . O 
procurador conclui suas palavras, frisando ser este um momento propício para reunião de esforços em 
favor da recuperação da Praça Getúlio Yargas e deixou a seguinte pergunta: com que Praça Getúlio 

Vargas devemos sonhar para Nova Friburgo? 
O Procurador abriu a palavra para explanação dos órgãos e entidades representados, iniciando com o 
grupo de trabalho Praça Getúlio Vargas. O coordenador do grupo falou sobre o andamento da 
estruturação de parques e jardins no âmbito da Prefeitura Municipal , informando que foram 
realizadas reuniões com a Câmara Municipal e que a previsão de novos concursos públicos em 
decorrência do TAC da reforma administrativo assinado entre a Prefeitura, MPF e MPT, 
auxiliara na referida estruturação. O coordenador passou a pala~r~ à paisag_ista Ana Lí?ia 
Rangel de Castro Soares que fez uma apresentação _sobr~ _rev1sao do Projeto Executivo 
IPHAN/Technische. No final da apresentação foram d1spomb1hzados os contatos do grupo de 
trabalho: telefone (22) 2533-1359, e-mai! educacaopatrimonial@djoaovi.com e endereço na 
Praça Getúlio Vargas, 71 , Centro, Nova Fnburgo - RJ. . . 
A palavra foi passada ao coordenador técnico do Iphan que falou sobre o tratament? dos jardms 
h · t, · abordagem específica destes na carta de Florença e da carta de Juiz d~ Fo_ra, a 
n~~~;~fJ!ct: do reconhecimento do jardim histórico em toda a pl_enitude, o uso d?s jardms e 
mudan a de hábitos dos moradores, mudanças n~s tecnolo~ias, como nos sistemas de 
ilumin1 ão. o coordenador informou que Fundaçao J:?om Joao VI este~e esta ser13ana na · ? dência do Iphan e entregou os ajustes do p~ojeto de arqueologia, q__ue est~ sen~o 
sup?md en O coordenador frisou que O Iphan é O maior mteressado na pre~e_rvaçao patnmon~l 
adna bisa o. b d s e que vem trabalhando junto com as comunidades de vano~ l?~a1s a qu~stao 

os ens tom a º. . . d I do Cais do Valongo no mumc1p10 do Rio de 
da e~ucaçãfi patnmomal, ~t!nniv~ ~:;:Jf:entação federal, os projetos de licenciamento 
Jane_1ro. ln _or'.11~u que ccºon·unto com a proteção patrimonial. Por fim, colocou-,se º. Iphan a 
~fsb~:r;:; ~!~tJe~~º!u~rinte~dência regional quanto no escritório regional ~m Petrop~hs. 

p t nte do legislativo municipal o vereador Professor Pierre cumprimentou as 
Dado a palavra ao represen a ' d 'nculo afetivo da Praça com a comunidade e sobre a falta e 
pessoas presentes, falou _sobre o v! t Technische O vereador enfatizou a importância da nova 
comunicação na e~e_cuçao do Proje nto urba~o salientando que as intervenções incorretas 
Lei Orgânica Mumc1pal parado pl~nejame ºd em 20'15 foram fruto da falta de planejamento no 
na Praça, como as podas pre atonas ocom as ' 
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cuidado e preservação dobe~ tombado. _Disse ser importante a J~;~~zãçt.;;{ra?;··s•l;· ~cJi _~•-.. / 
técmco, defende a manutençao ~o Eucalipto Robusta,_ pot~ este r<:present~ a 1Q1'Wrlé:l ~ade da · : 
praça. Agradeceu o MPF por abnr este espaço paras discutir sobre o coração --cre'1%y r11YnFgQ. 

1 

Informou que o vereador Zezinho do Caminhão requereu Audiência Pública a· 'ámãti:::::::.-
1 

Municipal que ocorrerá no dia O 1 de julho de 2019, e que o posicionamento do 1 · slativo é 
voltado para a preservação da história. Por fim, disse que ficaria triste se o projeto Technische 
fosse "empurado quela a baixo" sem as devidas mudanças em prol da sociedade. 
Com a palavra o presidente da seccional da OAB Nova Friburgo, Dr. Alexandre Valença enfatizou o 
papel constitucional da OAB no acompanhamento fiscalizatório do cumprimento das leis. Informou que 
desde o ano anterior, na gestão da presidente Mônica Bonin Leal, a OAB tem acompanhado o tema, com 
menção a Dra. Vivian Alves que presta assessoria técnica ao órgão. O presidente reforçou a importância 
de se preservar o princípio da legalidade e a participação do IPHAN em todo o processo. Agradeceu o 
convite da OAB e colocou-se disponível à sociedade e ao Ministério Público. 
O procurador da república abriu a palavra a todos os presentes para manifestação ao microfone, sendo 
ouvido os seguintes cidadãos: Jane Luci Mattos Amaral; Gisele Bitencourt; Alessandro Rifan; 
Therezinha Batista Silva; Maria Laura Bevilacqua da Matta; Vivian Alves de Assis; Scheila Lemos 
Santiago; José Sebastião Rabello; Ângela Maria Carpi; Sônia Regina Rebel de Araujo. 
A representante do grupo SOS Praça Getúlio Vargas Jane Mattos cumprimentou os presentes, 
agradecendo em especial ao vereador Zezinho pela participação nas reuniões do grupo, ao Deputado 
Federal Glauber Braga pelo envio de ofícios requerendo a realização de audiências públicas e a 
participação da advogada Vivian Alves. Jane Mattos agradeceu a realização da audiência pública no 
MPF, apesar de questionar o espaço limitado e o horário realizado, frisando a necessidade de se ter 
outras audiências públicas. Jane Mattos questionou se está sendo realizado o licenciamento ambiental 
para a obra. Em resposta, o coordenador do GT explicou que o licenciamento está sendo visto pelas 
secretarias municipais com atribuição para tal questão. Jane Mattos questionou se o Projeto já teria sido 
expirado e a questão das escavações previstas e da educação patrimonial. O coordenador do GT explicou 
que a opção por utilizar o Projeto IPHAN/Technische é questão de economicidade, principalmente para 
utilização da planilha orçamentária, que será revista, e dos parâmetros legais. O coordenador do GT 
explicou que a questão da educação patrimonial é constante na Fundação, que recebe escolas municipais 
regularmente, e em relação à arqueologia reforçou que nunca houve no município projeto público na 
área. O coordenador do Iphan falou que o projeto deve ser revisto, pois em regra são válidos por dois 
anos, mas que pode ser utilizado. O representante do lphan falou sobre outros trabalhos de Glaziou no 
município do Rio de Janeiro e a necessidade constante de conservação destes locais. 
Gisele Bittencourt, como representante do deputado estadual Sérgio Louback, colocou o gabinete deste a 

disposição do Ministério Público e dos demais presentes. 
Alessandro Rifan questionou a insistência com o Projeto Technishe, pois este teria diversas ilegalidades, 
tais como a previsão da troca de 100 árvores. Em resposta, o procurador da República informou que o 
projeto foi aprovado pelo órgão federal competente, o Iphan, e que no momento oportuno em que a 
Prefeitura reservou recursos para a praça, através da assinatura do Aditivo ao T AC, caberia a reavaliação 
deste projeto, ouvindo a sociedade civil. O procurador frisou a necessidade em não se tardar a 
revitalização da praça em um Inquérito Civil autuado em 201 O, declinado do Ministério Público 
Estadual, que visa garantir a segurança dos usuários da Praça, entre eles idosos e crianças. O 
coordenador do Iphan informou que está há um mês no cargo, comprometeu-se a pesquisar o fator que 
levou a opção de substituição da espécie de eucalipto no referido projeto, e reforçou que o projeto tem 
que ser revalidado. O servidor do Iphan falou sobre o exemplo de jardins de Burle Marx em que houve 
trocas de espécies e outro exemplo de preservação de árvores raras em que o lphan tomou a decisão pela 
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preservação, enfatizou a importância do manejo, e a questão da drenagem. O coordenador do GT falou 
~e o ec rns e e as contratações secundarias, dentre estas, Carlos Fernando sobre como ocorreu o pro· t T h · h ' · 

Delphim, que documentou a troca da espécie robusta por ârvore de mesmo porte, sendo discutido depois 
a troca da espécie de eucalipto. Hoje, o entendimento é pela preservação do eucalipto robusta . O 
coordenador do GT informou que em 2015 a decisão pelos cortes saiu do gabinete do prefeito, e citou a 
constante troca de servidores na Prefeitura e no Iphan. 
Therezinha Batista Silva, representante do conselho municipal de saúde, falou sobre a importância da 
Praça Getúlio Vargas em relação à saúde emocional de todos os moradores friburguenses, citando os 
inúmeros casos de depressão e tentativas de suicídio. Citou o Campo de São Bento no município de 
Niterói como exemplo de praça urbana com integração da sociedade. Therezinha enfatizou a importância 
em se melhorar os bancos da praça, por questões ergonômicas, melhorias na iluminação pública para 
trazer mais tranquilidade aos moradores, necessidade de espaço para os idosos, que jogam carta na praça 
sem um espaço adequado para sentarem, mobilidade urbana, a necessidade de repensar a praça pensando 
nas pessoas. Questionou o uso dos solos em Nova Friburgo, o asfaltamento de diversas ruas, que viram 
verdadeiras cachoeiras quando chove. Finalizou falando sobre as flores que animam as pessoas e são 

importantes para a saúde mental de todos. 
Maria Laura Bevilacqua da Matta narrou a vivência de duas tragédias no município de Nova Friburgo, a 
primeira no ano de 2011, na tragédia climática, na qual apesar de toda a tragédia, nenhuma árvore caiu 
na Praça Getúlio Vargas, que foi inclusive utilizada pelas equipes de resgate. A segunda tragédia no ano 
de 2015 , durante os cortes das árvores na Praça, momento em que ela e seu filho criaram a página no 
facebook do Abraço às árvores, citando o momento do corte da árvore centenária que caiu viva. Laura 
contou que o dono da madeireira responsável pelos cortes chegou a lhe oferecer madeiras das árvores, 
situação absurda diante dos eucaliptos tombados pelo Iphan. Laura informou que Burle Marx era tio do 
seu ex-marido e que se recorda que este doou um projeto de restauro da Praça Getúlio Vargas à 

Prefeitura, mas que não tem conhecimento de que fim este documento levou. 
Vivian Alves de Assis, representante da OAB Nova Friburgo abordou a questão do projeto de lei 
357/2018 enviado pelo prefeito Renato Bravo no interesse de outros segmentos. Em relação a segurança 
da população, questionou em que momento as podas necessárias e os laudos fitossanitários ocorrerão. 
Vivian questionou a previsão de quiosques comerciais no projeto Technische, o setor para realização de 
show e a questão da rodoviária urbana. Vivian questionou se o aditivo ao T AC foi validado pela 
superintendência do Iphan. O procurador da República falou em relação as podas, o TAC a questão da 
necessidade constante de podas, que foram realizadas reuniões com o prefeito e bombeiros, reforçando a 
questão da segurança. O coordenador do GT informou que protocolou no MPF a necessidade de 
repactuação de prazos do aditivo, informou que o GT abriu processos licitatórios, no que cabe ao grupo, 

dentro dos limites administrativos, está em contato com a UFRRJ e o IPT em São Paulo. Neste 
momento, João Raimundo de Araújo questionou sobre a leviandade no projeto Tecnishe em não se fazer 

os laudos fitossanitários. 
Sheila Lemos Santiago falou sobre a expiração do projeto e questionou a necessidade do destaque na 

educação patrimonial , pois a Praça precisa apenas de manutenção. Scheila enfatizou que o poder público 
tem que ser cobrado sobre a falta de manutenção. Em relação a transparência das reuniões, questionou a 

necessidade de se tomarem públicas e de se ter uma agenda destas para participação popular. Reforçou a 
necessidade da participação popular na Audiência Pública do dia 01/07, e_m horário mais apropriado. 
Convidou 

O 
Jphan a visitar 

O 
Praça à noite, para ver a situação atual da praça. Reforçou as palavras da 

t édl
·a a Praça abrigou a Marinha e outra instituições. Reforçou que a necessidade da 

Laura, que na rag . , 
ão da P

raça diante do cenário atual de drogas e tudo mais que esta ocorrendo na 
manutenção e conservaç , 

( 
o 
"' N 
ri 

" ri 

"' o 

"' r--
N 

"' o u u 
Qlr--"' . lllC--
Q) N u a, 

"' º o 
Q)"' 
'O N 
S!U 
'O. 
·MO uo 
·Ma, 
+Jr,J 

a, 
Q) a, 
+JM 
~ r--

"' Q) "'~ '" ".e <1!U u 
·M • ... o 
·M µ 

~( 
"' u "o 
"''O p. o 

"' ,U 
N <1! .,..,, 
... r1 I 
0.-i 
N <1! 

"' ' .-i" o .o 
N ' 
' p. 
r-o · , ... 
N p. 
o~ 
t:, lll 
Ql ·M 

u 
<1l e 
µ Q) 
e>-< 
<1l m a o. 
,..; lll me µm 
·M >-1 
OH-' 

•M • 

'O 
o~ 
'O ' m' e .. 
.... p. 
li) +' 
"' µ ..: .e 

Pág. 4 de 6 



ú 

e 

1;.:::::~~--·rrF~· 
praça. j t¼ltG1 _t9_ L!_j 1~ 
O Vereador ze_zin,h~ do caminhão abri~ mão das formalidades e falou ~ºt~t,s-~t~~çã~~cprri~? ~?15, 
o valor do patnmorno e o valor do sentimento. Em 2015, a empresa contràtàda f oiasbrla.tle trabalha . -
com árvores, interesse não se pode permitir que esta situação se repita. Falou sobre uestão da 
especulação imobiliária, as especulações na troca de gabarito, chegando-se a cogitar a vatização da 
praça. Pediu para a população abrir o olho no poder executivo e pode legislativo. Convidou para a leitura 
do relatório da CP! da Saúde que ocorrerá no dia 12/07 na Câmara Municipal. 

Ângela Maria Carpi falou sobre a utilização da camisa com o inscrito: #democraciadatrabalho. Deu 
como exemplo sua neta que mora em Abu Dabi, local em que se gastaram fortunas para se criar um 
jardim, sendo que Nova Friburgo é privilegiado por ter um jardim, uma praça como esta. Frisou que 
árvore não é uma ameaça, mas tem que tem a necessidade de se podar e cuidar das árvores. Citou os 

exemplos das reformas na Praça de Lumiar e Praça de São Pedro da Serra, nas quais foram gastos 
recursos para requalificar e que tiveram que ser corrigidas logo após. Informou que a Praça Getúlio 
Vargas está abandonada há décadas propositalmente. Ângela fez as seguintes perguntas: o motivou 
Glaziou a fazer os tanques? O que será feito caso descubram estes? Qual a expectativa de vida dos 
eucaliptos robustos? Ângela disse que a cidade não precisa de mais tapumes e outras obras, precisa ser 
amada e cuidada por todos. O coordenador do GT falou sobre os tanques. Explicou que primeiramente a 
questão histórica da construção da praça, citando Carlos Eboli, o hospital que existia no atual colégio 
Nossa Senhora das Dores. Informou que onde a praça foi construída era um campo aberto e a escolha 
dos eucaliptos se deu por caráter sanitário e médico. Os tanques vieram inspirados na forma clássica e no 
Boulervard Richard-Lenoir em Paris, em contrapartida a industrialização crescente em Nova Friburgo. 
Os tanques eram espelhos d"água na Praça e estes foram visualizados durante escavações de 
concessionárias como Águas de Nova Friburgo e CEG, obras precisaram ser paradas. As intervenções 
arqueológicas previstas serão em três pequenos pedaços, um próximo ao chafariz, outro perto do coreto e 
um no último setor. Servirá de base para o projeto e são importantes para o futuro da praça. O 
coordenador do lphan, disse que projeto é o que se deseja para a praça, é dar garantias que a sociedade 
dê permanência aquele elemento, que estará a disposição das gerações futuras, dependendo das verbas 
disponíveis e da vontade da sociedade. O representante do Iphan informou que a arqueologia é 
importante por questão de conveniência e oportunidade, para se olhar antes que obras das 
concessionárias possam estragar mais, dando como exemplo o Cais Valongo. O coordenador do Iphan 

disse que precisamos chegar a um consenso sobre qual praça nos queremos, sobre qual praça nova 
Friburgo quer. 

Jane Matos falou que foi feito convite ao Dr. Carlos Delphin para participar desta audiência pública, mas 
ele não pode comparecer, mas enviou um vídeo que pode ser acessado no youtube. Jane solicitou que os 
componentes da mesa possam se fazer representar na audiência pública do dia 01/07/19. O coordenador 

do GT falou que existem vários documentos que relatam a necessidade de arqueologia, por meio de 

janelas de prospecção, para se mostrar o projeto de Glaziou e colaborar na educação patrimonial. O 
procurador da República ressaltou que quanto mais educativa, quanto mais atrativa a praça será. 
Sônia Regina sugeriu fazer uma placa educacional exposta na praça em vez de se escavar, e questionou 
se a arqueologia afetarás os eucaliptos e os feirantes. O procurador da República respondeu que para os 
artesãos, o investimento na praça é importante, pois é bom para o turismo de Nova Friburgo, 
consequentemente, para os que dependem deste. Jeanne Menezes Crespo, arqueóloga do lphan, deu 
esclarecimentos técnicos a respeito dos procedimentos e metodologias utilizadas pela arqueologia, falou 
sobre o monitoramento arqueológico e que este não afetará as árvores existentes. O coordenador do GT 
informou que haverá acompanhamento arqueológico das destocas dos indivíduos mortos. 
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O Procurador da República reforçou que os procedimentos acima referidos são públicos e 
podem ser consultados, bem como todos os questionamentos e sugestões podem ser 
protocolados nesta Procuradoria. O Procurador da República encerrou os trabalhos agradecendo 
a presença de todos os presentes. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Audiência Pública às 18h30min para constar, eu, 
Alexandre Braga Araujo, técnico administrativo, mat. MPF 29559, lavrei a presente ata, 
assinada por mim e pelo presidente da audiência. 
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