
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMAC  
 
 Encontro de Coordenadores de Câmaras Técnicas 
 
Data: 09/02/2015 
Horário: 10:00h às 12:00h 
Local: sala de reunião do CONSEMAC 
 
Coordenadores presentes: 
 
       

1. Gustavo de Paula (GAE) – CSP – Unidades de Conservação Ambiental 
2. Marco Antonio Barbosa (SENGE/RJ)–CSP Fundo de Conservação Ambiental; 
3. David Zee – CT Bacia Drenante às Lagoas Costeiras 
4. Julio Cesar Jucá-(FREITAS/ MATER)-CT Bacia Drenante da Baía de 

Sepetiba 
5. Julio Cesar Jucá- (FREITAS/ MATER)-CT Bacia da Baia de Guanabara; 
6. Elida Seguin (OAB/RJ) CSP- Direito Ambiental; 
 

Convdados: 
 

1. Nassim Boukai (Assessor da Secretaria Executiva CONSEMAC) 
 
Ausência justificada: 
     

1. Danielle Ferreira Simas (SMAC) – CSP Educação Ambiental 
 
Ausências: 

1. William Vilar (Assessor da Secretaria Executiva CONSEMAC) 
2.  Miguel Grassani (SOBEMA) – CSP Licenciamento e Fiscalização Ambiental; 
3. Santiago Valentim (ABES-Rio) – CT Políticas Ambientais; 
4.  Rachel Paes (ASSEMBLÈIA LEGISLATIVA) – CSP – Gestão de Resíduos; 

 
 

 
Pauta: 
      

1.  Ausência recorrente do representante da SMAC, Sr. Willian, nas reuniões; 
2. Falta de apoio administrativo a reunião, está prejudicando o desenvolvimento 

e os registros; 
3. Ata da reunião anterior não foi aprovada, devido a não elaboração e/ou a não 

remessa; 
4. O representante da OAB apresenta um protesto pelo erro na convocação dos 

membros da reunião, troca do nome do coordenador da Câmara de Direito 
Ambiental; 

5. Coordenador da CSP-FCA, informar que esta é a ultima reunião que participa, 
pois haverá substituição na coordenação. Assumirá a coordenação o Sr. 
Daniel Araujo, representante da Câmara dos Vereadores, assessor do 
Vereador Tiago K., Presidente da Comissão de Meio Ambiente; 

6. Com relação às inscrições de entidades que concorrerão as eleições de  
titulares do CONSEMAC, foi levantado pelo Coordenador da Câmara de 
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Unidades de Conservação a irregularidade de entidades que reivindicam 
inscrições em grupo incorretos; 

7. O coordenador da CSP-FCA solicita que a secretaria executiva esclareça, se 
a entidade membro titular do CONSEMAC, terá que obrigatoriamente ocupar 
vagas nas Câmaras técnicas como titular, tendo em vista as obrigações 
regimental de participar de duas Câmaras e da verificação de presença 
obrigatória;  

8. A Coordenadora da CT-AV Solicita que nas pautas das Câmaras seja 
introduzida a discussão sobre Mudanças Climáticas; 

9. A coordenadora da CSP-DA, solicita que na próxima reunião todos os 
Coordenadores informem quais serão os assuntos prioritários nas discussões 
em 2015;  

10. Coordenador CSP-UCA, informa e convida a todos a participarem do evento 
denominado AVESTAR, que esta relacionada ao tema AVES; 

11. Tendo em vista a informação do Coordenador CSP-FCA, sobre a recusa do 
Governo Municipal de efetuar depósitos dos recursos provenientes dos 
royalties do petróleo no FCA, mesmo a revelia do entendimento do TCM, 
recomendaram que a Câmara CSP-FCA, elaborem uma moção de repudio 
sobre o assunto, que será avaliada e assinada por todos os Coordenadores 
de Câmara na próxima reunião; 

12. Reivindicar junto ao Subsecretario Municipal de Meio Ambiente, que ainda na 
plenária de fevereiro/15, seja incluída a discussão sobre o projeto do BRT 
Estação Metrô-Barra ao terminal Alvorada-Barra.  
Após, finalizada a reunião, os Coordenadores foram ao Subsecretário e 
solicitaram a inclusão do tema na plenária. O subsecretário informou que já 
solicitou apresentação do projeto aos técnicos da SMAC. Logo que for 
marcada, os Coordenadores serão convidados; 
 
Às 12: 00hs., foi encerrada a reunião, ficando com pauta da próxima reunião 
os temas acima mencionados e a pauta da plenária de abril/2015 
 
 
 
Coordenador/Relator Marco Antonio Barbosa  


