
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 10
a
   DATA:  11/03/2015 

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), Maria Cecilia Safady Guedes (SMAC/CGAV), 

Vera Maurity (AMAJB), José Manuel Costa (CCBT), Abílio Tozini (FAM/Rio), Luiz Octávio 

L. Pereira (APEFERJ), Valéria Hazan (SMU) e Flávio Telles (FPJ). 

 

OBS: Representante do GAE - Rogério Zouein - compareceu após o horário formal da 

reunião.  

 

2- ASSUNTOS TRATADOS 

2.1 – Assuntos gerais: Luiz Octávio informou que participará do Congresso Florestal 

Mundial, a ser realizado em Set/2015, em Durban – África do Sul e solicitou apoio 

institucional desta CTAV. 
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2.2 – Licenciamento de grandes áreas com supressão de vegetação: Foram discutidas as 

formas de dar publicidade às supressões que vem sendo autorizadas pela SMAC, em 

função das frequentes dúvidas da população, especialmente do entorno de grandes 

empreendimentos. Surgiram então as seguintes sugestões: 

- Luiz Octávio: Tornar obrigatória a colocação de placas de obra, antes da supressão, 

contendo o número de árvores a serem cortadas e a respectiva compensação. Há de se 

verificar a legislação adequada para tal. Esta obrigatoriedade teria que constar da 

autorização. 

- Abílio: Audiência Pública para empreendimentos de grande porte para que a população 

tome conhecimento dos fatos. Valéria informou que o PL sobre Estudo de Impacto de 

Vizinhança está em andamento, porém não será possível aplica-lo aos empreendimentos 

de menor porte. 

- Valéria: Dar publicidade às solicitações de autorizações para corte de árvores através 

do site da SMAC, tal como é feito na SMU com relação às demolições, executar 

campanhas de educação ambiental e conceder benefícios aos projetos que mantém um 

maior número de árvores. 

- Elaine: Ajustes entre os setores de licenciamento da SMAC e SMU, permitindo que a 

Licença Municipal Prévia da SMAC indique as árvores a serem mantidas, antes da 

execução do projeto. Mudanças na legislação. 

- Cecilia: Criar um GT da SMAC para avaliar a quantidade de árvores que vem sendo 

autorizadas para corte, bem como as compensações que vem sendo realizadas. Este 

balanço poderá permitir a proposta de legislação mais restritiva.  Luiz Octávio sugeriu a 

introdução de análise qualitativa, através de uma fórmula, que forneça subsídios ao 

técnico responsável pela concessão da autorização. 

- Conclusão: Foi consenso que a Elaine levará ao MA/Gab, como indicação desta CTAV, 

os seguintes itens: 

- Criação do GT para avaliação quantitativa de cortes de árvore autorizados x 

compensação, contendo um técnico de cada um dos seguintes setores: FPJ, 

MA/CGCA/CLA, MA/CGCA/CFA, MA/CGAV/CPA e MA/CGCA/CMA. 

- Publicidade das solicitações para corte de árvore no site da SMAC. 

- Obrigatoriedade de placa de obra que contenha o número de árvores cortadas e 

a respectiva compensação.  
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 O assunto poderá ser também encaminhado ao CONSEMAC, caso não seja 

acolhido pelo MA/Gab. 

2.3 – Fortalecimento da FPJ: Flávio, Luiz Octávio e Abílio apresentarão na próxima 

reunião o esboço de uma proposta sobre o assunto. Tal proposta receberá as 

contribuições dos demais, para ser apresentada ao Secretário na reunião de Mai/2015. 

Zouein iniciou discussão sobre a possibilidade de tornar a FPJ um órgão da SMAC, ao 

invés de fortalecê-la, uma vez que a atual estrutura a torna mais vulnerável às influências 

políticas. Tal assunto será discutido também na próxima reunião. 

 

3 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

Elaine: Apresentará ao Secretário as seguintes sugestões: 

- Criação do GT para levantamento de áreas com vegetação relevante, através da 

Coordenadoria de Monitoramento Ambiental, avaliação quantitativa de cortes de 

árvore autorizados x compensação, contendo um técnico de cada um dos 

seguintes setores: FPJ, MA/CGCA/CLA, MA/CGCA/CFA, MA/CGAV/CPA e 

MA/CGCA/SMA. 

- Publicidade das solicitações para corte de árvore no site da SMAC. 

- Obrigatoriedade de placa de obra que contenha o número de árvores cortadas e 

a respectiva compensação.  

Flávio/Luis Octávio/Abílio: Elaboração de proposta relativa à FPJ. 

 

4 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO  

 Elaborar a programação da CTAV para 2015; 

 Continuação da discussão relativa ao fortalecimento da FPJ. 

 

Data:  08/04/2015 das 10h às 12h.     

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2015. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


