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CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 64a   DATA: 11/12/2019  

INÍCIO: 10:00 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

Participantes: 

AMAJB –Nelci Frangipani 

APEFERJ – Luiz Octavio Lima Pedreira 

FAM-RIO –Angelo Inácio 

SBAU – Flávio Telles 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

CCBT- Luiz Edmundo 

FPJ - José Fernando Mota 

Ausentes:  

SMU 

 

Convidados: 

MOSAICO CARIOCA – Celso Junius 

 

A reunião começou com a apresentação do Diretor de Arborização da 

Fundação Parques e Jardins, José Fernando. De acordo com o José Fernando, 

a Diretoria de Arborização só conta com dois técnicos para atender as 

demandas de todo o município, e por isso não tem dado a devida atenção ao 

PDAU, sendo necessário haver recursos para contratação de pessoal. Luiz 

Octavio - L.O. se posicionou como um crítico de alguns aspectos do PDAU, em 

particular o fato que não ter sido foi feito um diagnóstico quali-quantitativo da 

arborização urbana. L.O. ainda colocou que temos que atrair a sociedade civil 

para conversar com os técnicos responsáveis pela gestão da arborização 

urbana e infraestrutura verde. Luiz Edmundo sugeriu que a Câmara Técnica 

poderia fazer um requerimento de moção para o CONSEMAC indicando a 

necessidade de concurso público para a reestruturação da FPJ. Luiz Octavio 

apresentou a proposta que a CTAV apresentasse uma Moção de Apoio ao 



Fortalecimento da FPJ, em função de sua importância histórica e ambiental 

para a cidade, e um parecer que embasasse Indicação do CONSEMAC para 

que a prefeitura providencie imediata contratação emergencial de pessoal 

temporário e dê andamento ao processo de contratação de pessoal efetivo 

através de concurso público. Flávio Telles indicou que já há um processo 

aberto para a criação de concurso público para suprir as carências de pessoal 

da FPJ, sendo necessário resgatar o número.  Sobre o Parque de Realengo 

Luiz Edmundo indica que a Câmara Técnica leve ao subsecretário de Meio 

Ambiente Paulo Cesar da Silva o pedido de efetividade na busca do processo 

14/200.468/2007 original e constituição do novo processo de com foco na 

criação do Bosque de Realengo. Celso Junius indica que é necessária a 

estruturação do SAVEL - Sistema de Áreas Verdes e Espaços Livres do 

Município, que está previsto no Código Ambiental da Cidade (Projeto de Lei 

Complementar nº 30/2013). Com a impossibilidade da Ana Julieta, da AMAJB, 

de comparecer às reuniões a coordenação da CTAV-PA ficou vaga e LO 

propôs o nome de Flávio Telles para a coordenação, que foi prontamente 

aceito por todos os presentes. Para a próxima reunião Jeferson Pecin sugeriu 

uma apresentação sobre as fontes de recursos da SMAC, para início de um 

processo de entendimento sobre as disponibilidades para a execução das 

atividades da secretaria. 

 

 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

1. Parques Urbanos e Arborização Urbana. 

2. Parque de Realengo 

3. Fonte de recursos 

 

Próxima reunião: 08/01/2020 

 

 


