
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 8
a
   DATA:  14/01/2015 

INÍCIO: 10:00 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: Elaine Barbosa (SMAC/CGAV), Lélio Maçaira (SMU), Vera Maurity (AMAJB),  

Luiz Edmundo (CCBT), José Manuel Costa ( CCBT), Abílio Tozini e João Ricardo Serafim 

(FAM/Rio),  Luiz Octávio L. Pereira (APEFERJ),  

Ausentes Justificados:  Teresa Lindoso (GAE) 

 

2- ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 – Apresentação do Gerente de Monitoramento Territorial da SMAC – Brasiliano Vito –

Programa de Monitoramento da Cobertura Vegetal de Mata Atlântica do Rio de Janeiro -  

Foi apresentada a metodologia utilizada para a execução e aprimoramento do Programa. 

O mapeamento revela que a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados ocupam 

29% do território do MRJ. 
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O Programa se encontra disponível pelo site http://sigfloresta.rio.rj.gov.br 

Luiz Edmundo solicitou informações acerca da aplicabilidade do programa nas ações da 

SMAC. 

Vito apresentou os seguintes trabalhos desenvolvidos pela SMAC: 

a) Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da mata Atlântica; 

b) Carbono-RIO – estimativa de carbono estocado nas florestas; 

c) Definição de áreas prioritárias de reflorestamento; 

d) Elaboração de Planos de Manejo das Unidades de Conservação. 

A sugestão de Luiz Edmundo é que a SMAC divulgue melhor os trabalhos que executa. 

2.2 – GT de Poda – Elaine apresentou o processo 14/000.999/2014 com a minuta de 

Resolução SMAC para a criação do GT de Poda, devendo os demais órgãos e entidades 

afins serem convidadas a participar, caso necessário. 

2.3 – Abílio solicitou que constasse desta Ata a preocupação da FAMRio para que o 

assunto “ hidrologia” seja analisado pelo Licenciamento Ambiental da SMAC sempre que 

a implantação de  empreendimento ou atividade cause impacto no ciclo hidrológico. 

2.4 – Vera apresentou reportagem sobre a remoção de vegetação da Marina da Gloria, 

informou que tomou conhecimento do fato através da mídia. Luiz Edmundo aproveitou 

esta iniciativa para lembrar outros exemplos, como: a derrubada de árvores no 

empreendimento Ilha Pura, nas obras da Transoeste e outras vias de BRT etc.  Foi 

proposto que esta Câmara Técnica tome ciência, antecipadamente, das autorizações de 

remoção de vegetação concedidas para grandes áreas verdes. Abilio sugeriu a 

elaboração de moção. 

Não havendo consenso sobre o assunto, foi sugerida a inserção deste assunto na pauta 

da próxima reunião. 

2.5 – Abilio sugeriu que a Câmara Técnica inclua em pauta a discussão sobre a poda 

efetuada pela COMLURB que vem sendo conduzida com equipamentos não conformes e 

numero de técnicos insuficientes. Lelio sugeriu que este assunto seja incluído na pauta 

após a entrada da COMLURB na Câmara Técnica. 

2.6 – Luiz Edmundo sugeriu a inclusão do seguinte assunto em pauta: Ocupações 

Irregulares X Áreas Verdes. Elaine explicou que este assunto deveria ser tratado na 

http://sigfloresta.rio.rj.gov.br/
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Câmara Técnica de Licenciamento e Fiscalização. No entanto, optou-se por retornar este 

assunto na próxima reunião para discussão com todos os representantes. 

Luiz Octavio solicitou que as discussões sobre os assuntos que não estejam em pauta 

sejam efetuadas no início da reunião – 15 minutos iniciais.  

Próximos assuntos a serem tratados (com base na hierarquização efetuada pela 

Câmara): 

1. Requalificação de Parques e Praças (fev/2015); 

2. Corredores Verdes e sua interface com Mosaico Carioca (mar/2015); 

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

agrícolas nos projetos de reflorestamento (abr/2015); 

4. Áreas Agrícolas do Município (mai/2015). 

 

3 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

- As apresentações realizadas nesta CT deverão ser encaminhadas ao grupo, através 

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

- Lelio apresentará em conjunto com a apresentação do Corredor Verde, estudo 

desenvolvido em conjunto com a SMAC e RIOÁGUAS, sobre outra ideia de Corredores 

Verdes. 

4 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO  

 Requalificação de Parques e Praças pela Fundação Parques e Jardins; 

 Discussão sobre intervenções licenciadas em grandes áreas verdes; 

 Discussão sobre a substituição da AMAST (que não vem comparecendo às 

reuniões) por outra instituição. 

 

Data:  11/02/2015 das 10h às 12h.     

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2015. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


