
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 3
a
   DATA:  09/07/2014 

INÍCIO: 10:15 h 
 

TÉRMINO: 12:00 h 
   

LOCAL: Sala do CONSEMAC (SMAC - Sala 1207) 

COORDENADOR: Vera Maurity – AMAJB 

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

 

Membros: 

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC. 

2. Fundação Parques e Jardins – FPJ. 

3. Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU. 

4. Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa – AMAST. 

5. Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico – AMAJB  

6. Grupo Ação Ecológica – GAE. 

7. Federação de Associação de Moradores – FAM/Rio  

8. Associação Profissional dos Engenheiros Florestais – APEFERJ     

9. Câmara Comunitária da Barra da Tijuca – CCBT 

 

 

1- PARTICIPANTES  

 

Presentes: Nassim Boukai (CONSEMAC); Elaine Barbosa (SMAC/CGAV); Flávio Telles 

(FPJ); Valéria Hazan (SMU); Vera Maurity (AMAJB), João Ricardo (FAM-Rio), Luiz 

Octávio Pedreira (APEFERJ), Patrícia Rocha (GAE), Rogério Zouein (GAE), José Manuel 

Costa (CCBT) e Luiz Edmundo de Andrade (CCBT).  

 

Ausentes Justificados:  

 

Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa – AMAST. 
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2- ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 – Reportagem do Jornal O Globo de 25/06/2014: Favelização aumenta na região 

da Barra – A reportagem foi exibida no início da reunião pelo Sr. José Manoel, o 

qual solicitou ações desta Câmara Técnica. Após discussão sobre o assunto, 

Elaine ressaltou que o mesmo é de competência da Câmara Técnica de 

Licenciamento e Fiscalização e foram definidas as seguintes ações: O assunto 

será levado pela Coordenadora desta Câmara Técnica à reunião de 

Coordenadores de Câmaras e será providenciado pelos representantes da SMAC 

um ofício à Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização. 

2.2 - Hierarquização do Plano de Trabalho discutido na 1ª reunião – Através de 

votação, definiu-se a seguinte ordem para a discussão dos temas anteriormente 

selecionados: 

1. Atribuições: Diretoria de Áreas Verdes da COMLURB X FPJ X 

Coordenadoria Geral de Áreas Verdes da SMAC;  

2. Manejo da arborização urbana e revisão da minuta de decreto de 

imunidade ao corte de árvores; 

3. Apresentação do Monitoramento da Cobertura Vegetal do Município; 

4.  Requalificação de Parques e Praças; 

5. Corredores Verdes e sua interface com Mosaico Carioca; 

6. Panorama de ações de reflorestamento e o uso de defensivos 

agrícolas nos projetos de reflorestamento; 

7. Áreas Agrícolas do Município. 

 

 Sobre estes temas foram ainda feitas as seguintes considerações: 

- Flávio Telles informou quanto ao andamento das discussões do grupo de trabalho 

que está realizando estudos para a elaboração do Plano Diretor de Arborização que 

seria apresentado ao Sr. Secretário em 10/07/14. O término dos estudos é previsto 

para Set/2014. 

- No item 2, o tema original era poda da arborização urbana, sendo sugerida a 

substituição por Manejo da Arborização Urbana. Em conjunto com este tema deverá 

ser apresentada a minuta para a revisão do decreto de imunidade ao corte, por 



 

 3 

- 3 - 

sugestão do Luiz Octávio, a fim torna-lo mais abrangente e subsidiar os estudos 

relativos ao plano diretor de arborização. 

- Elaine ressaltou a importância da participação da COMLURB nesta discussão. 

Nassim informou que, caso a COMLURB não tenha interesse em participar 

regularmente desta Câmara Técnica, o Presidente do CONSEMAC poderá oficiá-la a 

encaminhar um representante para tratar de um determinado assunto. A Elaine deverá 

confirmar se o 1º ofício elaborado foi realmente encaminhado à referida companhia, 

para então adotar as demais medidas sugeridas. 

- Ainda com relação ao item 2, estabeleceu-se iniciar a discussão pela minuta de 

decreto de imunidade ao corte e passar depois para o manejo, tendo neste tema uma 

atenção especial com relação às árvores imunes. 

- Quanto ao item 4, Flávio Telles esclareceu que a requalificação das praças é de 

competência da Diretoria de Conservação e Obras da FPJ. Informou que há casos de 

projetos da SECONSERVA e também da Rio Urbe e que tal serviço consiste desde 

reformas parciais até a implantação total de praças. Esclareceu ainda que a adoção de 

praças por empresas, mencionada por Vera Maurity, passa também pela Diretoria de 

Planejamento da FPJ. A representante da SMU sugeriu que, na ocasião da discussão 

do tema seja montada uma apresentação que englobe desde a implantação de 

loteamento (onde são doadas áreas destinadas a praças), os custos de implantação e 

manutenção e o programa de adoção das praças. Tal sugestão foi aceita pelos 

demais. 

- Quanto ao item 6, Luiz Octávio sugeriu juntar os temas panorama de ações de 

reflorestamento e o uso de defensivos agrícolas nos projetos de reflorestamento. Tal 

sugestão foi aceita pelos demais. 

- Quanto ao item 7, a representante da SMU informou que este assunto foi 

apresentado à Câmara Técnica de Políticas Públicas, da qual faz parte, e que será 

encaminhada ao CONSEMAC uma proposta para a criação de um grupo de trabalho 

discutindo o assunto até Ago/2014, portanto, sugeriu que a discussão sobre este tema 

ocorra após as conclusões deste GT. Tal sugestão foi aceita pelos demais. É ISSO 

MESMO? SOLICITO QUE VALERIA HAZAN COMPLEMENTE OU ALTERE, SE FOR 

O CASO. 

2.3  – Rogério Zouein informou sobre árvores cortadas irregularmente no entorno do 

Condado dos Cascais - Barra da Tijuca, cujo objetivo seria aumentar a área de 
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colocação de mesas e cadeiras e que mesmo após autuação da SMAC, o referido 

corte de árvores prosseguiu. Solicitou ações desta Câmara Técnica. Elaine 

ressaltou novamente que este assunto é de competência da Câmara Técnica de 

Licenciamento e Fiscalização e foram definidas as seguintes ações: Elaine, na 

qualidade de representante da SMAC, irá apurar o caso junto aos setores 

responsáveis. 

3 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

3.1 - Elaine:  

- Confirmar se a COMLURB foi realmente oficiada a participar desta câmara técnica, para 

então adotar as demais medidas sugeridas. 

- Encaminhar ofício à Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização, relativo ao item 

2.1. 

- Apurar os itens 2.1 e 2.3 junto aos setores competentes da SMAC. 

3.2 - Vera Maurity – Levar o item 2.1 ao encontro de Coordenadores de Câmaras.  

 

4 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO (13/08/3014) 

 Apresentação de Luiz Octávio sobre a NBR referente à poda de árvores 

 Apresentação do GT Plano Diretor de Arborização Urbana 

 

 

Data:  13/08/2014 das 10h às 12h.     

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2014. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


