
 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente  
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

  

MINUTA 

Ata da 110ª Reunião Ordinária do CONSEMAC 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2017, realizou-se a 110a Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro – 

CONSEMAC no auditório do CASS – Centro Administrativo São Sebastião do Rio de 

Janeiro, correspondente ao Nono Mandato, com as seguintes presenças:  

Presidente do Conselho : Jorge Felippe Neto (SECONSERMA) 

Secretário Executivo e Membro Titular:  

Apoio Administrativo e relator:  Lincoln Menezes (SECONSERMA/CONSEMAC). 

Membros Titulares:  Jorge Felippe Neto (SECONSERMA), Justino Carvalho 

(SECONSERMA), Claudia Almeida Pires (UIH/SUBI), Francisco Jose Marques 

Sampaio (PGM), Elvira Lucia M.S. Moraes (SME), Mauro Wanderley Lima 

(COMLURB), Gustavo Pedro de Paula (APEDEMA), Mauro André dos Santos Pereira 

(Defensores do Planeta), Walter de Araujo Gama Barbosa (ASSAERJ), Santiago 

Valentim de Souza (ABES-Rio), Abílio Valério Tozini (FAM-RIO), Marco Antonio 

Barbosa (SENGE). 

Membros Suplentes:  Monica Bahia Schilee (SMUIH), Luiz Edmundo de Andrade 

(CCBT), Paulo Dias Pizão (ACRJ), Oswaldo de Aquino Pereira Junior (CRQ 3ª Região), 

Ângelo Jose Ignacio (FAM-RIO). 

Representante de Membro: 

Membro Convidado Estadual: 

Outras presenças:  Fernando Cappela (SECONSERMA), Julio Cesar Juca (ANAGEA-

RJ), Denise Baptista Alves (APEFERJ), Vinicius Crespo (FECOMERCIO RJ), Luis 

Azevedo (FECOMERCIO RJ), Viviane (ANAGEA-RJ), Marina Bernardes (NEPP), 

Daniel Bicalho Hoefle (SCMA), Delsio Janes (SCMA), William Vilar (SCMA), Oswaldo 

Machado Tavares (SEAERJ). 

A reunião foi iniciada às 10h00m após a segunda convocação às 9h45m tendo sido a 

mesa de trabalho conduzida pelo Sr. Jorge Felippe Neto, Secretario de Conservação e 

Meio Ambiente, pelo Sr. Justino de Carvalho Neto Subsecretário de Meio Ambiente, 

pelo Sr. Fernando Cappela Coordenador Geral de Meio Ambiente e pelo Sr. Marco 

Antonio da Senge, Os trabalhos foram iniciados com a leitura da seguinte pauta do dia: 

 

 

I - Apresentação do Novo Secretario de Conservação e Meio Ambiente. 
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II - Aprovação do novo Calendário de Reuniões para 2018. 
III - Aprovação da minuta da Ata 108 da reunião ordinária realizada em 08/08/2017. 
IV - Aprovação da minuta da Ata 109 da reunião ordinária realizada em 10/10/2017. 
V - Posicionamento sobre a impugnação da CRQIII Conselho Regional de Química - 
Terceira Região - Estado do Rio de Janeiro. 
VI - Posicionamento sobre as Eleições Décimo Mandato. 
VII - Assuntos gerais. 
VIII - Propostas de pauta para a próxima reunião. 
01 – Apresentação  do Novo Secretario de Conservação e Meio Ambiente. 
O Sr. Secretário iniciou os trabalhos dizendo que iria fortalecer o Consemac, as 
câmaras técnicas, os comitês gestores do sistema Lagunar da barra e da orla, com 
uma gestão transparente, para que a sociedade civil se sinta participativa, um dos 
primeiros atos administrativos foi no sentido de fortalecer a estrutura da Secretaria de 
Meio Ambiente, pois havia uma clara desmotivação e pouca integração entre as 
pastas, lembrou que a conservação da cidade tem tudo a ver com o meio ambiente. 
Foi presentado o Sr. Fernando Capela como Novo Coordenador Geral. 
O Sr. Angelo Inácio da (Fam-Rio) lembrou que nessa reunião seria sobre a 
apresentação do parque de realengo verde e gostaria de uma explicação, o Sr 
secretario explicou que esse assunto esta sendo discutido na Plenária da Câmara de 
vereadores e na próxima reunião podemos deliberar. 
O Sr Abílio tozinni (Fam-Rio) acrescentou que em relação ao parque de realengo 
verde a posição do conselho independe de outras posições o que não significa que 
ira prevalecer, mais pode influenciar a opinião dos vereadores. 
02 – Aprovação do novo Calendário de Reuniões para.  
O Calendário foi enviado pela Secretaria Executiva a todos os Conselheiros para 
análise prévia e submetida ao plenário para avaliação e aprovado. 
03 – Aprovação da minuta da Ata 108 da reunião ordi nária realizada em 
08/08/2017. 
A minuta da ata foi enviada pela Secretaria Executiva a todos os Conselheiros para 
análise prévia e submetida ao plenário para avaliação com uma abstenção da 
FamRio e aprovada. 
04 – Aprovação da minuta da Ata 109 da reunião ordi nária realizada em 

10/10/2017. 
A minuta da ata foi enviada pela Secretaria Executiva a todos os Conselheiros para 
análise prévia e submetida ao plenário para avaliação com uma abstenção da 
FamRio e aprovada. 
05 - Posicionamento sobre a impugnação da CRQIII Co nselho Regional de 

Química - Terceira Região - Estado do Rio de Janeir o. 

Foi explicado que o pedido de impugnação está sendo avaliado pela procuradoria geral 

do Município (PGM), 
O Sr Abílio tozinni (Fam-Rio), comentou que há impugnação pode ser resolvida no 
próprio plenário pelos seus membros, já que um dos membros e da procuradoria e 
poderia tirar as dúvidas necessárias. 
Foi pedido pelo Sr Oswaldo de Aquino (CRQ 3) que fosse retirado o item 5 da pauta da 

reunião. Foi explicado pelo Sr. Jorge Felippe Neto que será pedido o processo à 

procuradoria para que o plenário possa tomar as decisões necessárias com relação a 

impugnação do CRQ3. Foi decidido em plenário que a questão da impugnação da 

(CRQ 3), será resolvido na próxima reunião do conselho, seguindo o regimento interno. 
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06 - Posicionamento sobre as Eleições Décimo. 

Será decidida na próxima reunião a data das eleições. 

07 - Assuntos gerais.  
 
O Sr Abílio tozinni (Fam-Rio), Sr. Marco Antonio (SENGE), Gustavo Pedro L de Paula – GAE, 
Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta), registraram em ata que são 
contrario a junção das duas Secretarias e lembra que a secretaria perde em qualidade, estimulo, 
responsabilidade e em representatividade. 
 
Foi aprovado que a próxima reunião do Consemac será no dia 20/02/2018. 
 
O Sr. Julio Cesar Juca (ANAGEA-RJ) lembrou a todos sobre a criação do Parque dos 
Atletas e Bosque dos Medalhistas com o plantio das sementes pelos atletas das 
olimpíadas. 
 
O Sr. Justino Neto explicou que as mudas estão guardadas no viveiro da Biovert, que o plantio 
será feito em janeiro, a prefeitura ira cumprir com o compromisso através de medidas 
compensatórias. 
 

08 - Propostas de pauta para a próxima reunião. 

 
01 – Aprovação da minuta da Ata 110 da reunião ordi nária realizada em 
12/12/2017. 
 
02 – Posicionamento sobre as indicações e deliberaç ões de 2012 ate 2017. 

 

03 – Apresentação do Relatório Parque de Realengo V erde. 
 

04 - Parecer da Câmara Técnica de Áreas Verdes sobr e imunidade de corte da 

quixabeira da ilha de Paquetá. 
 

 

 

 

Jorge Felippe Neto 
(Presidindo a Reunião) 

Secretario de Conservação e Meio Ambiente 
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