
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 5
a
   DATA:  10/09/2014 

INÍCIO: 10:15 h 
 

TÉRMINO: 12:15 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: Elaine Barbosa (SMAC/CGAV), Flávio Telles (FPJ), Valéria Hazan (SMU), 

Ângela Tude de Souza (AMAST), Vera Maurity (AMAJB), Teresa Lindoso (GAE), Luiz 

Octávio Pedreira (APEFERJ), José Manuel Costa (CCBT), João Ricardo Serafim 

(FAM/Rio) e Maria Cecilia Safady Guedes (SMAC/CGAV). 

 

Ausentes Justificados:  

 

Não houve ausências. 
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2- ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 – Apresentação da FPJ pelo Flávio Teles – Foram abordadas as competências das 

diretorias da FPJ e a legislação correlata. No decorrer da apresentação surgiram 

questionamentos diversos, que serão elencados nos itens a seguir. Devido a isso, o 

grupo definiu que quaisquer questionamentos deverão ser levantados somente ao final 

das apresentações que venham a ocorrer nesta Câmara Técnica. 

2.2 – Ângela Tude (AMAST) relatou que realizou vistorias com a FPJ em cerca de 9 

praças de Santa Teresa, próximas ou inseridas em comunidades, e que tais praças são 

inominadas e encontram-se com diversos problemas relacionados a falta de controle por 

parte do poder público, tais como o tráfico de drogas e as ocupações irregulares. Deste 

modo, a representante da AMAST questionou sobre a existência de recursos financeiros 

para estas áreas, sobre a melhor maneira de protocolar o assunto nos órgãos públicos 

para melhor discuti-lo e sobre o procedimento a ser adotado para dar nome as praças. 

 Foi comentado pelo grupo que este problema é comum a todos os bairros do 

município. 

 João Ricardo (FAM/Rio) sugeriu a discussão ampla sobre uma legislação de 

apropriação das áreas públicas pelas três esferas de governo. 

 Em resposta ao questionamento da Ângela Tude, Elaine informou que não há 

recursos municipais disponíveis para tal. 

 Ainda em resposta ao questionamento da Ângela Tude, Valéria Hazan (SMU) 

informou que o setor de nomenclaturas da SMU é responsável pela definição dos nomes 

de logradouros e praças, mediante listas dos locais inominados existentes e dos nomes 

de pessoas a serem homenageadas. Após a definição do nome, há a aprovação do 

Prefeito, por Decreto. Valéria propôs acompanhar a representante da AMAST ao referido 

setor, para obter informações sobre os procedimentos que as associações de moradores 

devem adotar junto à SMU, a fim de nominar locais. Tais informações deverão ser 

passadas para o grupo na próxima reunião. 

2.3 - Luiz Octávio (APEFERJ) questionou quanto o andamento da criação do GT de poda, 

visando à adoção da norma apresentada na reunião passada pelo município. 

 Elaine propôs a formação de um GT para a elaboração de uma Resolução 

conjunta SMAC/FPJ/COMLURB. Tal sugestão foi aceita pelo grupo e foi combinado que a 

criação do GT será discutida após as apresentações da próxima reunião. 
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2.4- Tendo em vista os questionamentos relatados no item 2.1, Elaine comentou a 

necessidade de criação de um site que disponibilize a legislação ambiental em vigor e de 

um explicativo dos principais pontos desta legislação, em especial aqueles presentes nas 

licenças e autorizações ambientais, a fim de orientar o cidadão no acatamento deles. 

 Valéria Hazan (SMU) exemplificou que a legislação relacionada à SMU vem sendo 

disponibilizada através do Busca Fácil, com auxílio de um funcionário da referida 

Secretaria, responsável pela alimentação do referido sistema. 

 Vera Maurity (AMAJB) sugeriu que o site a ser criado correlacione legislações de 

diferentes Secretarias sobre um mesmo assunto. 

2.5 – Em função do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, que será realizado 

entre os dias 8/11/14 e 12/11/14, a reunião de novembro desta CT será cancelada. 

 

3 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

As apresentações realizadas nesta CT deverão ser encaminhadas ao grupo, 

através de e-mail pelos responsáveis (APEFERJ, FPJ, CGAV E COMLURB). 

Ângela Tude informará ao grupo quanto às informações obtidas na SMU, com 

relação à nominação de praças e logradouros (AMAST). 

 

4 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO  

 Apresentações da MA/CGAV e COMLURB sobre suas competências. 

 Discussão sobre a criação do GT de poda. 

 

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

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2014. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


