
CONSEMAC 
Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de 

Janeiro 
 

Câmara Setorial Permanente de Unidades de Conservação 
 

Ata da reunião ordinária do dia 28 de abril de 2009 
 
Pauta: 
 
1) Parecer sobre a ocupação da sede do Parque da Catacumba. 
2) Normas de Uso do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da 
Urca 
3) Anexação do Parque localizado no final da Rua Macedo Sobrinho ao 
Parque Natural Municipal da Catacumba. 
4) Árvore imune ao corte – Pau Brasil localizado na Rua Uruguai. 
5) Orçamento dos Parques. 
6) Assuntos gerais. 
Presentes: 
CONSEMAC – Nassim Boukai 
SMAC – Isabela Lobato (titular) e Frederico Moraes (suplente) 
FPJ – Flávio Telles 
APEFERJ – Carlos Alberto Mesquita  
SMU – Mariana Barroso 
FEMERJ – Júlio César Paes de Mello 
GAE – Patrícia Rocha 
UFRRJ - ausente 
 
Item 01 
 
Foi esclarecido o motivo pelo qual não ocorreu na última reunião do 
CONSEMAC a leitura do parecer sobre a utilização da sede do Parque 
Natural Municipal da Catacumba da Câmara Técnica.  
 
Beto Mesquita (APEFERJ) lamentou o ocorrido e ratificou a 
importância da apresentação do parecer pela Coordenação da 
Câmara com indicação ao Sr. Secretário sobre a destinação do imóvel 
como Centro de Visitantes conforme previsto no Plano de Manejo da 
Unidade. Destacou que caso necessário, esclarecimentos serão 
prestados pelos demais integrantes da CT. Beto Mesquita sugeriu que 
todos os membros leiam o parecer e que todos estejam aptos para a 
apresentação do parecer. 
 
 
Item 02 
Isabela Lobato (SMAC) explica a existência de uma minuta com 
regras de uso para o Monumento Natural e que a intenção é publicar 
a resolução em 01 de junho, data em que se comemora a criação da 
Unidade. Os representantes do GAE e APEFERJ solicitaram prazo até 
11 de junho para análise e sugestões considerando os diversos 



interesses de uso que ocorrem na área. Em caso de dúvidas e/ou 
esclarecimento quanto às regras de uso foi proposta uma reunião 
extraordinária para o dia 13/05/2009 às 10 horas. Em caso de 
concordância entre os membros da CT, a reunião não ocorrerá, sendo 
o assunto colocado em pauta na reunião ordinária da Câmara 
marcada para o dia 19/05/2009 às 10 horas. 
 
Item 03 
 
A representante do GAE colocou em discussão a possibilidade de 
anexar o parque existente no final da Rua Macedo Sobrinho ao 
Parque da Catacumba. Isabela Lobato (SMAC) e Flávio Telles (FPJ) 
descartaram a anexação, pois a área em questão trata-se do Parque 
Florestal da Saudade, criado em 1988 em área particular, cuja 
titularidade não está resolvida, que sofreu intervenções de 
reflorestamento (proteção da encosta) e instalação de alguns 
equipamentos pela FPJ. Outra informação prestada é que a área já 
está protegida, pois integra a APA dos Cabritos e Saudade (Lei 1.912 
de 28/09/1992). 
 
Item 04 
 
Foi apresentado pelo representante da FPJ processo para se tornar 
árvore imune ao corte um exemplar de Pau-Brasil (Caesalpinia 
echinata) localizado na Rua Uruguai, no bairro da Tijuca. Beto 
Mesquita (APEFERJ) alertou para a proximidade da árvore com a 
edificação e da necessidade de manifestação do proprietário ser ou 
não favorável à imunidade do espécime. Os membros da CSPUC 
acataram as observações do representante da APEFERJ, ficando 
adiada a decisão sobre o assunto. 
 
Item 05 
 
A representante da SMAC, Isabela Lobato, informou que o orçamento 
de 2009 previsto para as UCs, será em torno de R$1.900.000,00 (um 
milhão e novecentos mil), e que enviará a planilha do orçamento 
previsto aos membros da Câmara. 
 
 
ITEM 06 
 
Patrícia solicita informações sobre o cumprimento da medida 
compensatória pela CEDAE no Parque Natural Municipal do Bosque da 
Barra. Isabela informa que a GUC não possui informações novas 
sobre esta questão. 
 
Patrícia indaga sobre o andamento do projeto de construção de 
delimitação física (muro) do PNM de Marapendi. Isabela informa que 
não há recursos orçamentários previstos para esta obra. 
 



Patrícia solicita também informações sobre o grupo de trabalho criado 
para analisar os impactos ocasionados na APA das Tabebuias. Solicita 
ainda cópia do EIA/RIMA desta área. Isabela informa que o GT está 
aguardando o envio pela CATISA da proposta técnica que irá balizar 
os estudos solicitados pela SMAC. Informa também que solicitará a 
Coordenadoria de Controle Ambiental o EIA/RIMA para análise pela 
Câmara, mas informa que o conteúdo deste documento não permite 
tirar conclusões sobre as possíveis causas do impacto ocorrido na 
vegetação. 
 
Beto Mesquita (APEFERJ) leu para os demais membros da câmara e-
mail no qual é feito denúncia de destruição da APA das Tabebuias 
criticando a atuação da SMAC sob os aspectos político e técnico. 
Isabela (SMAC) explicou que técnicos da SMAC estiveram na área, 
mas que visualmente não há como afirmar o que provocou a 
ressecamento da vegetação. Beto Mesquita (APEFERJ) sugeriu a 
presença um técnico da coordenadoria de controle ambiental na 
próxima reunião da CSPUC para esclarecer sobre o processo de 
fiscalização desta área.  
 
Nassim (Assessor da Secretaria Executiva do CONSEMAC) relatou 
para os membros da CSPUC, que na reunião da Câmara de 
Licenciamento Ambiental, foi denunciada uma obra localizada na 
Avenida São Sebastião nº 100, no bairro da Urca. Os membros da 
CSPLA sugeriram que representantes da CSPUC deveriam 
acompanhar vistoria in loco. Beto Mesquita (APEFERJ) informou que 
não vê necessidade dos membros da CSPUC manifestarem-se, pois a 
obra apesar de localizada próxima ao Monumento Natural, não gera 
impactos para dentro da unidade de conservação e que os 
questionamentos sobre a mesma referem-se a parâmetros 
urbanísticos. 
 
Beto Mesquita (APEFERJ) comprometeu-se a enviar para os demais 
membros da Câmara o diagnóstico sobre as Unidades de 
Conservação. 
 
Ficou definida que a próxima reunião da Câmara ocorrerá dia 19 de 
maio de 2009 às 10h. 
 
Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente 
ata por Isabela Lobato, representante da SMAC na Câmara Setorial 
Permanente de Unidades de Conservação, a qual será, depois de 
aprovada pelos presentes, encaminhada para todos os membros e 
para a Secretaria Executiva do CONSEMAC, para publicação no site e 
divulgação aos conselheiros. 


