
CONSEMAC 

CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 68a   DATA: 20/05/2020  

INÍCIO: 10:00 h  TÉRMINO: 11:30 h     

LOCAL: Reunião Virtual via Google Meet  

  

Participantes: 

APEFERJ – Luiz Octavio Lima Pedreira 

SBAU – Flávio Telles (Coordenador) 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

CCBT- Luiz Edmundo 

AMAJB – Nelci Frangipani 

FAM-Rio- Abilio Tonzini. 

 

Ausentes:  

SMU 

Comlurb  

FPJ 

 

Convidados: 

MOSAICO CARIOCA – Celso Junius 

 

A reunião começou com informes sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana 

dados por Pecin. Ele falou da Indicação Consemac 49, de 31 de agosto de 2019 

publicada no DOM em 30 de setembro de 2019. Esta Indicação teve origem no 

Parecer da Câmara Setorial de Direito Ambiental 04 de 2019 e indica ao 

Secretário de Meio Ambiente da Cidade a implantação efetiva e imediata do 

PDAU; a implantação do Comitê Técnico de Acompanhamento (CTPDAU) e a 

priorização a implementação do PDAU na indicação das diretrizes do Fundo de 

Conservação Ambiental. Esta indicação baseou o processo administrativo 

14/000.170/2020. Neste processo há o despacho da CAV onde é indicado que, 

salvo melhor juízo, A SMAC deverá indicar o participante e suplente no CTPAU 

e deverá ser encaminhado o processo para a FPJ, para que ela deva tomar as 



providências necessárias para a formação do CTPAU com a mesma sendo 

coordenadora. Luiz Edmundo cita que membros da CTAV-PA poderão contatar 

a FPJ para que ela conduza a formação do CTPDAU, lembrando que existem 

membros da FPJ que fazem parte da CTAV-PA, mas que não estavam presentes 

nesta reunião. Foi dito ainda que poderá haver uma mobilização conjunta das 

Câmara de Direito Ambiental, Câmara do Fundo de Conservação e desta câmara 

para buscar alocação de parte substancial do fundo para a implementação do 

PDAU. Sobre o PMMA foi criado minuta de decreto para a criação de um Comitê 

de acompanhamento e que foi encaminhado através do processo 

14/000.873/2019 que está, de acordo com o Sistema Único de Controle de 

Protocolo, encaminhado para a Subsecretaria de Meio Ambiente em 29/04/2020. 

Após os informes foi tratado o tema Parques Urbanos. Devido à pandemia de 

Covid19 foi decidido que o melhor seria transformar o evento presencial em um 

evento via internet. Luiz Edmundo colocou que o modelo de Webinar seria o mais 

adequado, por permitir um grande número de pessoas como plateia e permitir o 

envio de perguntas para os palestrantes. L. Octávio indicou que os temas já 

haviam sido debatidos e que poderiam já pensar em palestrantes. C. Junius 

indica que é necessário uma reavaliação dos temas, tendo em vista que os 

parques deverão assumir outras funções em um futuro pós pandêmico. J. Pecin 

indica que é importante que desse encontro saia uma proposição de sistema de 

parques urbanos para o município. Foi proposto a criação de um grupo exclusivo 

para tratar da criação deste evento. L. Octávio, C. Junius, L. Edmundo e F. Telles 

e N. Frangipani se propuseram a trabalhar ativamente neste grupo com auxílio 

pontual de J. Pecin e Abílio Tonzini. Os temas que dependem da plenária do 

Consemac estão parados dependendo da realização das reuniões, que não 

aconteceram, nem de forma remota, durante o período da pandemia. L. 

Edmundo enviou questionamento ao Secretário executivo do Consemac sobre a 

não realização de audiências virtuais foi informado pelo mesmo que existe a 

impossibilidade por ser uma reunião aberta ao público, e uma reunião com 

apenas os membros poderia ser anulada por qualquer cidadão no futuro. L. 

Edmundo e Abílio informaram que existem diversos grupos e coletivos que tem 

trabalhos remotos sendo executados. Foi indicado que a reunião de 

coordenadores tem legitimidade para exigir uma reunião do Consemac. Abílio 

coloca três pontos que devem ser encaminhados o quanto antes: a formalização 



da necessidade do Consemac se reunir de forma remota, para dar andamento 

os trabalhos, a publicação da última ata do Consemac, onde houve a eleição dos 

novos membros do conselho e a publicação de decreto com a nomeação dos 

novos membros eleitos. Sobre a Floresta do Camboatá: Abílio indica a 

necessidade de se inscrever na audiência pública para marcar posição contra a 

construção do autódromo, Flávio Telles se posiciona que, a grosso modo, a 

medida compensatória para o corte da vegetação está subdimensionada e isto 

deve ser mencionado durante a audiência. 

Nada mais discutido, encerrou-se a reunião às 11:30 horas com nova reunião 

agendada para o dia 10 de junho de 2020 de forma remota via via Google Meet. 

 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

1. Evento de Parques Urbano. 

2. Regimento Interno do CONSEMAC. 

 

Informes: 

 

 

Próxima reunião: 10/06/2020 

 


