
CONSEMAC 
Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de 

Janeiro 
 

Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação 
 
Ata da reunião ordinária do dia 16 de dezembro de 2008. 
 
Pauta: 
 
1) Reunião com o Exército sobre parceria para o Monumento Natural 
do Morro do Pão de Açúcar 
2) Terceirização em Parques 
3) Reestruturação SMAC/GUC 
4) Favela Nova Coréia 
5) Assuntos gerais 
 
Presentes: 
CONSEMAC – Nassim Boukai 
SMAC – Isabela Lobato 
GAE – Rodrigo Guardatti e Patrícia Rocha 
SMU – Mariana Barrosos Ferreira e Georgete Fernandes Barroso 
FEMERJ – Júlio Mello 
Ausência justificada - APEFERJ  
 
Item 01 
 
Patrícia informa sobre a reunião realizada com o exército na Fortaleza 
de São João a respeito da possibilidade de estabelecer parceria 
visando a realização de ações de recuperação ambiental e também 
para apoio quanto a vigilância local, uma vez que há relatos de 
montanhistas que foram assaltados. Informa ainda que o exército 
apresentou documentos comprovando envio de solicitação a diversos 
órgãos da Prefeitura para autorização do evento denominado “Desafio 
dos Fortes”. Isabela informa não ter ciência desta solicitação 
encaminhada para a SMAC, mas informa que estava de férias no mês 
de novembro e a solicitação pode ter sido encaminhada ao 
Coordenador da CPA.  Patrícia expõe que o exército manifestou-se de 
forma positiva a respeito do estabelecimento de uma parceria formal 
sugerida pelo gestor do Monumento Natural, Paulo Gentil. Isabela 
sugere que esta parceria seja estabelecida entre a FEMERJ e o 
Exército somente, de forma a tornar a celebração deste acordo mais 
célere. Isabela informa que enviará um modelo de Acordo de 
Cooperação para a FEMERJ utilizar como base. 
 
 
 



 
Item 02 
 
Rodrigo Guardatti solicita a Isabela maiores esclarecimentos sobre o 
Decreto publicado no Diário Oficial em 24/11/08 que dispõe sobre o 
procedimento impessoal para a escolha de concessionários ou 
permissionários de bens e equipamentos integrantes das Unidades de 
Conservação de Proteção Integral de posse e domínio públicos no 
Município do Rio de Janeiro, nos casos que menciona. Isabela informa 
que este Decreto foi elaborado para permitir que a seleção de 
concessionários ou permissionários de bens e equipamentos nas 
unidades de conservação seja realizada diretamente pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e não pela Secretaria de Fazenda. 
 
Item 03 
 
Rodrigo Guardatti informa que Abílio Tozzini encaminhou a todos os 
coordenadores das Câmaras do CONSEMAC proposta para que cada 
uma auxilie na elaboração de quadro funcional adequado para setores 
da SMAC. Isabela sugere que o CONSEMAC apresente a demanda de 
funcionários para toda a SMAC e não para setores isolados. Isabela 
informa que irá apresentar o quadro necessário para a Coordenadoria 
de Proteção Ambiental. 
 
Item 04 
 
Rodrigo Guardatti informa que recebeu outro e-mail do Conselheiro 
Abílio Tozzini, informando sobre uma denúncia de possível expansão 
da comunidade Nova Coréia avançando sobre os ecolimites 
existentes. Isabela informa que este ecolimite foi implantado pela 
SMAC. Informa também que a Coordenadoria de Recuperação 
Ambiental irá avaliar junto com a equipe de campo do Mutirão 
Reflorestamento se de fato a denúncia procede. 
 
Item 05 
 
Rodrigo Guardatti informa que em 2009 não poderá permanecer 
como coordenador da Câmara por motivos profissionais. Informa 
ainda que buscará outra pessoa para indicar à Câmara. 
 
Ficou definida que a próxima reunião da Câmara ocorrerá dia 27 de 
janeiro às 14h. 
 
Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente 
ata por Rodrigo Guardatti, coordenador da CTUC, a qual será, depois 
de aprovada pelos presentes, encaminhada para todos os membros e 
para a Secretaria Executiva do CONSEMAC, para publicação no site e 
divulgação aos conselheiros. 


