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LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

Participantes: 

AMAJB –;Nelci Frangipani 

APEFERJ – Luiz Octavio Lima Pedreira 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

CCBT- Luiz Edmundo 

SMAC/GAB - Caetano  

Ausentes:  

SMU 

FPJ 

FAM-RIO 

SBAU 

 

Convidados: 

 

A reunião começou com Caetano reportando que convidou os administradores 

pela região dos parques urbanos do Passeio Público, da Quinta da Boa Vista e 

do Campo de Santana mas os mesmos não deram resposta sobre a presença 

na CTAV. Ainda sobre este tema houve a inauguração da reforma da Gruta 

Rocai no Campo de Santana no dia 24 de setembro de 2019. Luiz Edmundo 

propôs uma comissão da CTAV para apresentar a temática para os 

administradores dos espaços. L.O lembra que a Fundação Parques e Jardins 

era, na origem do órgão, a gestora dos parques urbanos. 

Durante a reunião foi indicado que existe uma Gerência de Conservação do 

Campo de Santana que tem, por competência “Gerenciar as ações de 

Conservação e Manutenção do Campo de Santana”, entre outras funções. A 

Diretoria de Conservação e Obras também seria gestora de outras áreas 

públicas na cidade. Foi proposto que o Diretor de Conservação e Obras da FPJ 



fosse convocado para que acionasse os superintendentes regionais das áreas. 

Luiz Edmundo, Ana e Telles se propuseram a fazer o convite. 

Sobre parque de Realengo, Caetano afirma que o secretário não tem o poder 

de cassar licenças fornecidas por outras secretaria, colocando ainda que a 

reunião extraordinária do CONSEMAC no dia 12/11 será com pauta exclusiva 

sobre o Parque de Realengo. Na reunião anterior houve a indicação de 

suspenção das atividades de licença e ARVs na área do Parque de Realengo. 

Com relação às reuniões do CONSEMAC o foi pedido pelo Caetano que o 

Coordenador da Câmara Técnica deve levar seus arquivos em mídia física 

(pen-drive).. 

A reunião se encerrou 12:00 com a próxima reunião agendada para o dia 13 de 

novembro de 2019. Luiz Edmundo propôs, para a próxima reunião, uma moção 

de agradecimento à Isabelle de Loys. 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

1. Moção de agradecimento à Isabelle de Loys. 

2. Parques Urbanos e Arborização Urbana. 

3. Parque  Realengo Verde 

4. Fonte de recursos 

5. Quixabeira 

 

Próxima reunião: 13/11/2019 

 

 


