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REUNIÃO: 27
a
   DATA: 09/11/2016 

INÍCIO: 10h  TÉRMINO: 12h15    

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa - SMAC 

2. Flavio Telles – FPJ 

3. Valeria Hazan – SMU 

4. Marcelo Deschamps - COMLURB 

5. Vera Maurity - AMAJB  

6. Abílio Tozini – FAM Rio  

7. Luiz Edmundo de Andrade - CCBT 

8. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

 

Convidado: Julio Cesar L. Monteiro de Barros – Gerente de Agroecologia e Produção 

Orgânica (GAP) e Marcelo Hudson – Coordenador de Recuperação Ambiental da 

Coordenadoria Geral de Áreas Verdes- SMAC 

 

1. ASSUNTOS TRATADOS: 

1.1. Cotações para o Termo de Referência dos Parques Urbanos  

- Luiz Octávio apresentou dos orçamentos de três empresas, a saber: ESSATI 

Engenharia, MPS – Associados Ltda e DETZEL Consultores Associados S/S. 

- Elaine ficou responsável por abrir um processo para verificar a melhor forma de 

contratação (Licitação ou Medida Compensatória). 

 

1.2.  Apresentação de Marcelo Hudson sobre o grupo criado na CRA sobre a 

utilização de herbicidas no município 

- Marcelo Hudson (MA/CGAV/CRA) informou que não houve avanço com relação à 

questão de utilização de herbicida e que os objetivos de seu setor em estudar o tema 

são diminuir custos e otimizar plantios. Informou ainda que o INEA desarticulou seu 

Grupo de Trabalho formado exclusivamente para este tema. Por fim ressaltou que 

persiste o interesse em estuda-lo criando um Grupo de Trabalho formal. 
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- Foi consenso da Câmara Técnica a elaboração de minuta de Resolução instituindo o 

GT SMAC composto por membros da Coordenadoria de Recuperação Ambiental, da 

Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica, da Coordenadoria de Conservação e 

Proteção Ambiental da Gerência de Fiscalização Ambiental e da Fundação Parques e 

Jardins. Serão convidados: COMLURB, Universidades, ANVISA e Vigilância Sanitária 

do Município). 

 

1.3 - Discussão sobre áreas agrícolas no município e estímulo a agrofloresta 

- Julio expôs sobre a necessidade da agrofloresta que harmoniza a produção de 

alimentos e a conservação de áreas verdes.  

- Marcelo Hudson destacou a necessidade de encontrar áreas na cidade para a 

implantação de um projeto piloto.  

- Foi proposta pela Câmara Técnica que a CRA e a GAP irão definir uma área para 

iniciar um projeto. 

- Julio informou que em sua opinião faltam nas áreas de reflorestamento noções de 

empreendedorismo e plano de negócios. 

- Abilio sugeriu Morro da Babilônia, São João e Leme cujo trabalho de reflorestamento 

já é desenvolvido por cooperativa. 

- Luiz Edmundo informou que poderá levar o assunto ao SEBRAE. 

- A reunião de janeiro será para tratar a área escolhida para o projeto piloto de 

agrofloresta. 

- Com relação às áreas agrícolas do MRJ, Julio informou sobre as propostas para 

emendas no Plano Diretor, ficando de mandar a minuta a esta Câmara Técnica. 

- Valeria informou que o PUB-Rio de 1977 já considerava o Rio de Janeiro urbano, mas 

existem áreas agrícolas denominadas ZR6 – Zona Residencial 6. 

- Valeria informou ainda que há dois anos na Câmara Técnica de Políticas Ambientais 

houve recomendação/indicação CONSEMAC ao Sr. Prefeito para a criação de Grupo 

de Trabalho. 

- Elaine deverá resgatar a Resolução 34/2014 com a minuta de Decreto encaminhada 

ao Sr. Prefeito. 

- Abilio sugeriu a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê do Plano 

Diretor no CONSEMAC (reunião de fev/2017). 
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1.4 – Diversos  

- Vera fará a apresentação da Indicação – Corredores de Transportes nas Grandes 

Obras na próxima reunião do CONSEMAC dia 13/12/16.  

- Luiz Edmundo solicitou o número do processo que encaminhou ao Sr. Prefeito a 

minuta de Decreto sobre a APA Paisagem Carioca. Elaine irá informar para o email dos 

participantes da Câmara. 

- Marcelo Deschamps informou que a COMLURB tem que elaborar um documento 

justificando o motivo para a criação do GT de protocolo de risco de queda de árvores para 

submeter ao Secretário e Presidente da COMLURB. 

 

2. PROXIMA REUNIÃO  

- Retrospectiva dos assuntos tratados.  

- Discussão da nova pauta da Câmara Técnica para 2017. Dentre os assuntos a serem 

discutidos está “Áreas militares que possuem remanescentes de vegetação” – Estudo 

para transformação destas áreas em Unidades de conservação ou áreas administradas 

pelo MRJ ( sugestão de Luiz Octávio). 

 

Data:  18/11/2016 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


