
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO 

 

 

 

REUNIÃO: 12
a
   DATA:  13/05/2015 

INÍCIO: 10:00 h 
 

TÉRMINO: 12:00 h 
   

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

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. Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

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 

 

PARTICIPANTES  

Presentes: Elaine Barbosa (SMAC/CGAV), Lélio Maçaira (SMU) Teresa Lindoso (GAE), 

Flávio Telles (FPJ), Abílio Tozini e João Ricardo (FAM/Rio), Luiz Octavio L. Pedreira 

(APEFERJ), Luiz Edmundo de Andrade (CCBT) e Vera Maurity (AMAJB). 

Ausentes: COMLURB 

 

1- ASSUNTOS GERAIS 

A reunião foi praticamente sobre assuntos gerais, a saber: 

Luiz Edmundo comentou sobre a apresentação do Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro (PMMA-Rio), pauta da última reunião, e 

sugeriu que fosse realizado um “sumário executivo” do texto que se encontra no site da 

SMAC. Este sumário facilitaria a pesquisa pelos interessados. 
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Com relação ao PDAU/Rio, Flavio informou que por orientação do Sr. Subsecretário 

Altamirando, Isabela vai agendar uma reunião para apresentação dos resultados do 

Grupo de Trabalho para toda a SMAC. 

Elaine avisará a Isabela sobre a autorização do MA/GAB para disponibilizar o 

resultado do GT do PDAU-Rio no site da SMAC e Luiz Edmundo sugeriu que este já 

contenha o “sumario executivo”. 

Luiz Edmundo comentou que não verificou o endereço da COMLURB nas 

mensagens eletrônicas de convocação da reunião, enviadas pela Secretaria Executiva do 

CONSEMAC, sendo este o motivo do não comparecimento de um representante da 

Companhia. 

Luiz Octávio informou acerca de sua participação em evento internacional sobre 

Parques Urbanos e propôs uma apresentação para a CTAV. 

Flavio explicou sobre a gestão dos Parques Urbanos na cidade e que esta gestão, 

diferentemente do que ocorre com os Parques Naturais Municipais, se dá através de 

diversos órgãos municipais e/ou estaduais. Luiz Octavio sugeriu que seja feita uma 

consolidação dos Parques Urbanos com a responsabilidade de cada órgão na gestão 

destes. Luiz Edmundo falou da importância de haver uma entidade pública que zelasse 

pelas áreas de parques, o que Luiz Octavio falou ser atribuição da FPJ. 

Luiz Edmundo apresentou diversas matérias publicadas em abril/2015, por jornais de 

grande circulação, que apontam agressões ambientais por ocupações irregulares e 

divulgam os cortes de vegetação efetuados pelas construções regulares olímpicas (ex: 

Ilha Pura, Vila da Mídia). Sugeriu que a SMAC se posicione com relação ao que está 

licenciado e as compensações efetuadas, dando um retorno a CTAV. 

Elaine informou que poderia ser solicitada a apresentação da Coordenadoria de 

Licenciamento. Abilio sugeriu a publicização das licenças e autorizações pela SMAC.  

Luiz Edmundo e Abilio informaram que têm interesse de conhecer os pedidos de 

autorização de corte de vegetação feitos à SMAC e como será executada a medida 

compensatória. Abilio informou que considera pequeno o tempo de manutenção das 

áreas plantadas com medida compensatória e que deveria haver normatização com 

maior transparência. Luiz Octavio enfatizou a importância de dar ciência à sociedade dos 

pedidos de autorização de corte de vegetação feitos à SMAC e como será executada a 

medida compensatória. 
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Elaine explicou que existe normatização sobre corte, transplantio e execução de 

medida compensatória e de que maneira é efetuada a manutenção após o plantio de 

áreas de reflorestamento e arborização urbana, sendo que esta manutenção já está 

prevista nas últimas versões da Resolução SMAC que tratam do assunto. 

Teresa resumiu que na verdade esta discussão precisa ser aprofundada para a 

definição do mecanismo pelo qual a CTAV terá conhecimento dos licenciamentos e 

autorizações. Fato ratificado por João Ricardo. 

Vera informou que nas próximas reuniões as discussões referentes aos assuntos 

gerais serão novamente nos quinze minutos finais da reunião. Solicitou ainda a 

nomeação de um membro da CTAV para a suplência na Reunião dos Coordenadores, 

uma vez que pode ter participação mais produtiva do que o suplente da instituição que, 

em geral não frequenta as reuniões mensais da Câmara, sendo escolhido Luiz Edmundo 

da CCBT. 

Luiz Edmundo e Luiz Octavio demonstraram interesse que a CTAV pudesse discutir 

outros assuntos não relacionadas às áreas verdes, mas pertinentes ao patrimônio 

ambiental (ex: poluição hídrica, praias e mar). 

Flavio informou da necessidade de trocar o titular da FPJ. 

2 – PROGRAMAÇÃO DE 2015 

Foram priorizados os assuntos a serem discutidos em 2015, contemplando àqueles 

de 2014 ainda não apresentados a CTAV. 

 Publicização democrática dos processos de licenciamento ambiental com 

ênfase na Remoção de Vegetação; 

 Apresentação de Luiz Octávio sobre a Conferência Internacional de Parques 

Urbanos e de Flávio e Luiz Octavio sobre a situação dos Parques Urbanos da 

cidade; 

 Fortalecimento da Fundação Parques e Jardins; 

 Corredores Verdes e sua interface com Mosaico Carioca; 

 Panorama de ações de reflorestamento e o uso de defensivos agrícolas nos 

projetos de reflorestamento; 

 Áreas Agrícolas do Município. 
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3 – COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

Vera: Enviará a programação de discussões da CTAV para a Câmara de 

Coordenadores. 

Elaine: Avisará a Isabela sobre a autorização do MA/GAB para disponibilizar o 

resultado do GT do PDAU-Rio no site da SMAC 

Teresa: Consultará a legislação pertinente ao assunto da próxima reunião; 

Luiz Edmundo: A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca alinhavará as ideias a 

serem discutidas na próxima reunião da CTAV. 

 

4 – PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO  

 Publicização democrática dos processos de licenciamento ambiental com 

ênfase na Remoção de Vegetação. 

 

Data:  10/06/2015 das 10h às 12h.     

Local: Sala do CONSEMAC 

 
 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


