
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO  

 

 

 

REUNIÃO: 20
a
   DATA: 13/04/2016 

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. Lelio Maçaira e Valéria Hazan - SMU 

4. Vera Maurity e Ana Julieta - AMAJB  

5. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

6. José Serafim – FAM Rio 

7. Marcelo Deschamps - COMLURB 

Ausentes: GAE e CCBT 

 

1- ASSUNTOS TRATADOS: 

 Inicialmente, José Serafim efetuou algumas considerações sobre a 

instalação/construção de Clinicas da Família, UPAs, Fábrica de Escolas em 

áreas públicas destinadas a Parques Urbanos (Ex. Parque Ari Barroso). 

Ressaltou que estas instalações deveriam ser de caráter precário até que o 

poder público definisse áreas que se encontram subutilizadas na cidade. José 

Serafim deixou um documento sobre o assunto para ser discutido pela Câmara 

e se ausentou da reunião. 

 

1.1 – Fórum sobre queda de árvores 

- Marcelo e Flávio comentaram sobre queda de árvores aparentemente em bom estado e 

Flavio alertou que não há no município procedimento para detectar o estado da raiz das 

árvores. 

- Luiz Octávio informou que está prevista a realização de palestra técnica em conjunto 

com o Instituto de Florestas da UFRRJ nos dias 10 e 11/06 e 17 e 18/06/2016 quando 
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pesquisadores em florestas urbanas falarão sobre: “O uso de softwares livres no 

gerenciamento da arborização urbana e Avaliação de risco de árvores”. O público alvo será 

composto de alunos da Universidade e prefeituras de entorno da UFRRJ. 

- Foi consenso da Câmara Técnica que a realização do Fórum aconteça até quinze dias 

antes da palestra na UFRRJ para que os assuntos discutidos sejam levados ao encontro. 

Talvez se faça necessária a realização de outro fórum com um especialista para 

aprimoramento da discussão e criação de uma norma técnica de avaliação de risco de 

árvore. 

- Público Alvo do 1.º Fórum – SMAC, FPJ, COMLURB, Defesa Civil, CBMERJ 

credenciados da FPJ e Light . 

- Luiz Octávio, Marcelo e Flávio ficaram encarregados de elaborar a programação e 

modelo de convites. 

- Elaine ficou responsável por agendar a data (o dia inteiro) no auditório do CASS a partir 

de 15 de maio.  

 

1.2 - Criação de GT para elaboração de estudo de categorização de parques 

urbanos 

- Luiz Octávio questionou sobre necessidade da criação de GT, propondo a elaboração 

direta de Termo de Referência (TR) para a contratação do estudo. 

- Valéria sugeriu que as discussões sobre categorização de Parques Urbanos fossem 

levadas ao Comité de revisão do Plano Diretor. 

- Foi consenso que Luiz Octávio irá elaborar a minuta de TR e Lelio, Elaine e Valeria 

farão as contribuições necessárias.  

  

1.3 -  Assuntos gerais: 

- Ficou decidido pelo grupo que esta CTAV não fará nova agenda para 2016 enquanto 

não se esgotarem os assuntos até agora discutidos além dos previstos para 2015. 

- Nas próximas reuniões deverão ser apresentados os seguintes assuntos ainda 

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

projetos de reflorestamento (maio/16); Corredores Verdes e sua interface com Mosaico 

Carioca e apresentação do Monitoramento da Cobertura Vegetal (junho/16), Áreas Agrícolas 

do Município (julho/16). 

- O assunto abordado pelo representante da FAM Rio deverá ser discutido novamente 

após agosto de 2016. 

2 - PROXIMA REUNIÃO  
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- Apresentação do TR sobre Categorização de Parques Urbanos; 

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

reflorestamento – Com representantes da Coordenadoria de Recuperação Ambiental da 

SMAC. 

 

Data:  11/05/2016 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


