
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO  

 

 

 

REUNIÃO: 17
a
   DATA:  11/11/2015 

INÍCIO: 10h 
 

TÉRMINO: 12h 
   

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

COORDENADOR: Vera Maurity - AMAJB 

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa - SMAC. 

2. Flavio Telles - FPJ. 

3. Valeria Hazan - SMU. 

4. Vera Maurity - AMAJB  

5. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

6. José Manuel Costa e Luiz Edmundo de Andrade – CCBT 

7. Patrícia Rocha - GAE 

Ausentes: COMLURB, FAM-Rio 

 

1- ASSUNTOS TRATADOS: 

1.1 – Sistema de Monitoramento da Cobertura Vegetal: 
 

 Luiz Octavio informou que está em andamento projeto para atualização deste 
sistema e a previsão de conclusão é março/2016. Deverá ser solicitada nova 
apresentação da Coordenadoria de Monitoramento Ambiental (Vito). 

 Luiz Octavio ficou encarregado de verificar o andamento do projeto para a próxima 
reunião. 

 
1.2 – Prorrogação do GT Podas: 
 

 O GT está em andamento com previsão de conclusão para janeiro/2016. 
 
1.3 – Parques Urbanos: 

 Luiz Octavio solicitou que a Câmara Técnica retome a ideia de regulamentação dos 
Parques urbanos.  

 Categorização dos Parques urbanos - hoje existem várias áreas verdes, com várias 
gestões e que não possuem nomenclatura correta. 

 Luiz Edmundo ressaltou que desconhece a existência de legislação federal que 
estabeleça categorias para os parques que não estão previstos no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
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 Valeria sugeriu que os conceitos devem ser elaborados pensando, entre outros, as 
dimensões mínimas de cada área, o número de atividades realizadas e a 
paisagem. 

 Luiz Octavio propõe um estudo acompanhado pela Câmara Técnica que 
estabeleça parcerias para sua gestão – Ex: Instituto Semeia que elabora projeto 
para que o Poder Público possa estabelecer parceria com empresas ou 
organizações que colaborem na gestão de parques. – Cataratas Iguaçu S/A que 
possui a concessão de algumas áreas dos parques para aproveitamento 
econômico. (L.O. reveja este tópico) 

 Valeria sugeriu um Termo de Convênio com Universidades para desenvolvimento 
do assunto, tendo em vista a importância da visão acadêmica. 

 Luiz Edmundo sugeriu que os membros da Câmara acionem outras Secretarias 
para participarem de reunião com Universidades no sentido de formular um Termo 
de Referência para contratação de estudo de “Categorização dos Parques 
Urbanos”. 

 Valeria contatará Monica Bahia para verificar grupo de pesquisa sobre parques. 

 Flavio contatará Jeane Trindade, técnicos da FPJ e do Congresso Brasileiro de 
Arborização Urbana que ocorrerá em São Paulo. 

 Luiz Octavio sugeriu a criação do GT composto por Elaine, Luiz Octavio, Flavio, 
Vera. Valeria poderá colaborar informalmente e Luiz Edmundo se ofereceu para 
compartilhar as ideias por meio digital. 

 

2 - PROXIMA REUNIÃO  

- Elaine – Verificará modelo de Placas para publicização dos processos de licenciamento 

ambiental com ênfase na Remoção de Vegetação; 

- Luiz Octavio – Informes sobre monitoramento da Cobertura Vegetal; 

 - CCTB – solicitou que através da Câmara técnica seja solicitado o plano do município 

para o replantio da Avenida das Américas no trecho denominado Lote Zero do BRT. 

- Todos os membros poderão trazer ideias sobre categorização dos parques urbanos; 

- Agenda de temas para 2016. 

Observação Importante – Todos deverão trazer um lanche para nosso Café da Manhã de 

Final de Ano.- 

Data:  09/12/2015 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2015. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


