
1 

 

  

REUNIÃO: 28
a
   DATA: 14/12/2016 

INÍCIO: 10h  TÉRMINO: 12:15h    

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa - SMAC 

2. Flavio Telles – FPJ 

3. Lélio Maçaira – SMU 

4. Marcelo Deschamps - COMLURB 

5. Vera Maurity - AMAJB  

6. Luiz Edmundo de Andrade - CCBT 

7. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

 

1. ASSUNTOS TRATADOS: 

1.1. Assuntos Gerais:  

- Desistência do GAE de participar da Câmara Técnica. Luiz Octávio vai verificar com a 

ONG ambientalista Conservação Internacional do Brasil o interesse desta integrar a 

Câmara Técnica. 

- Vera deu informes sobre a Reunião do CONSEMAC ocorrida em 13/12/2016. 

- Luiz Octávio ficou de fazer um relatório de atividades do Ano de 2016, com base 

no Relatório da Coordenadora da Câmara com as atas de 2016. Propôs ainda fazer 

um relatório resumido das atividades desenvolvidas pela CTAV desde sua 

criação no ano de 2014. 

- Flavio informou sobre o Parque das Figueiras executado pela SECONSERVA, FPJ e 

Empresa Olímpica e inaugurado recentemente. Vera informou que a população gostou 

do parque, no entanto, a Subprefeitura da Zona Sul licenciou eventos “Babilônia Feira 

Hype” no local. 

- Flavio também informou sobre a inauguração de praça em São Conrado – no antigo 

canteiro de obras da Odebrecht – com plantio de várias espécies nativas, incluindo 

guanandi. 
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- Luiz Edmundo informou sobre artigo da Veja Rio de 23/11/16 sobre o Programa 

Hortas Cariocas e parabenizou a Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica 

(GAP) da Coordenadoria de Áreas Verdes. 

- Luiz Edmundo também parabenizou a FPJ pelo plantio (objeto de reportagem do 

Globo Barra de 20/11/2016) na Estrada dos Três Rios através do projeto “Rio Planta Eu 

Cuido” e que este modelo deve ser estimulado, pois a sociedade “toma para si” o 

projeto. 

- Luiz Octavio informou sobre o XX Congresso Brasileiro de Arborização, 

realizado entre os dias 26 e 30 de novembro.  

- Elaine informou o número do processo aberto para a Categorização de Parques 

Urbanos – 14/000986/2016. 

- Elaine informou também sobre a tramitação do processo de criação regulamentação 

da APA Paisagem Carioca que se encontra no IRPH e ainda vai tramitar junto ao IPHAN 

e do processo do Plano Diretor de Arborização Urbana.  

 

1.2.  Discussão da nova pauta da Câmara Técnica para 2017 

- Luiz Octavio apresentou duas propostas: 

a) Potencial para a conservação de áreas militares com remanescentes 

significativos de vegetação natural, avaliação da viabilidade de criação de  

Unidades de Conservação Municipais, ou outro arranjo institucional que garanta a 

conservação dessas áreas no longo prazo. 

b) Discussão sobre a oportunidade e viabilidade de criação de um Sistema 

Municipal de Áreas Verdes, que reuniria todas as informações sobre as áreas 

verdes da cidade. Citou o exemplo do SIG Floresta que não inclui as áreas de 

arborização urbana em seu mapeamento da cobertura vegetal da cidade. Propôs 

reunir as informações disponíveis para apresentar a Câmara Técnica. 

c) Flavio e Luiz Octavio sugeriram a discussão sobre permeabilidade de áreas 

públicas. 

 

- A priorização dos assuntos foi decidida da seguinte forma: 

1.ª - Potencial para a conservação de áreas militares com remanescentes 

significativos de vegetação natural;  

2.ª - Sistema Municipal de Áreas Verdes; 



3 

 

3.ª - Permeabilidade de áreas públicas. 

 

2. PROXIMA REUNIÃO  

- Revisão das pendências – Luiz Edmundo vai fazer o levantamento.  

- Apresentação de Julio Cesar (GAP) e Marcelo Hudson (CRA) sobre áreas para iniciar 

projeto de agroflorestal. 

- Inicio das discussões sobre o potencial para a conservação de áreas militares 

com remanescentes significativos de vegetação natural. 

 

 

Data:  11/01/2017 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


