
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 4
a
   DATA:  13/08/2014 

INÍCIO: 10:15 h 
 

TÉRMINO: 12:00 h 
   

LOCAL: Sala do CONSEMAC (SMAC - Sala 1207) 

COORDENADOR:  

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); Luiz Octávio Pedreira 

(APEFERJ), Tereza Lindoso (GAE), Luiz Edmundo de Andrade (CCBT), Fernando Alves 

de O. Pinto (COMLURB), Maria Cecilia Safady Guedes (SMAC/CGAV), Ângela Tude de 

Souza (AMAST).  

 

Ausentes Justificados:  

 

Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico – AMAJB 

Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU. 
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2- ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 – Elaine fez uma breve explanação sobre a CTAV para  Fernando, representante 

indicado pela COMLURB para participar da mesma. Discutiu-se ainda a 

possibilidade da COMLURB tornar-se membro efetivo, mediante a desistência de 

outro membro. O assunto será definido na próxima reunião. 

2.2 – Fernando fez também uma breve explanação sobre as competências da 

COMLURB, com relação à arborização urbana.  Tal assunto terá continuidade na 

próxima reunião da CTAV, com as apresentações das competências da MA/CGAV, 

COMLURB e FPJ, pelos respectivos representantes. Ainda sobre este assunto,  

Luiz Edmundo (CCBT) sugeriu uma análise das interações destas competências, 

com o objetivo de melhorar a eficiência do serviço para a população. 

2.3 – Apresentação dos estudos do GT do Plano Diretor de Arborização Urbana, pelo 

Flávio Telles (FPJ). 

2.4 – Ãngela Tude (AMAST) criticou a falta de interação entre Light e COMLURB, 

com relação aos serviços de poda. Flávio Telles e Fernando mencionaram alguns 

problemas que vem ocorrendo com a LIGHT, tais como o fato dos sistemas serem 

desligados para a realização da poda somente se houver manutenção programada 

para o local e a falta de responsável técnico estabelecido no município. Luiz 

Octávio (APEFERJ) mencionou ainda a carência de técnicos da FPJ, órgão que 

tem competência para fiscalizar a poda realizada pela Light. Decidiu-se que o 

assunto será discutido em item específico (Manejo da arborização urbana e revisão 

da minuta de decreto de imunidade ao corte de árvores), conforme programação 

definida na reunião passada. 

2.5 Apresentação da norma NBR 16246-1:2013 pelo Luiz Octávio (APEFERJ). Com 

relação a este assunto, Luiz Edmundo (CCBT) propôs indicação de minuta de 

decreto voltada para a adoção desta norma técnica pelos órgãos municipais e 

pelas concessionárias de serviços públicos. Luiz Octávio mencionou ainda a 

importância da previsão de sanções, no caso de descumprimento do referido 

decreto e ressaltou a existência de uma lacuna na legislação vigente, com relação 

à poda em áreas particulares.  Decidiu-se que o assunto deverá ser discutido 

posteriormente. 
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2.6  Tereza Lindoso (GAE) solicitou que constasse em ata que seu nome foi 

equivocadamente trocado pelo da Patrícia Rocha, também representante do GAE, 

na ata da última reunião. Foi efetuada a correção na lista de presença. 

 

3 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO  

 Apresentações da MA/CGAV, COMLURB e FPJ sobre suas competências. 

 

Data:  10/09/2014 das 10h às 12h.     

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2014. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


