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CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMNBIENTAL 

REUNIÃO: 31a   DATA: 8/03/2017 

INÍCIO: 10h  TÉRMINO: 12:15h    

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

RELATOR: Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

 

Participantes: 

1. Vera Maurity - AMAJB 

2. Flavio Telles – FPJ 

3. Luiz Edmundo de Andrade - CCBT 

4. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

5. Abílio Tozini – FAM Rio  

6. Fernando Ribeiro - Conservação Internacional Brasil (convidado) 

 
1. ASSUNTOS TRATADOS: 

2.  

1.1 Assuntos Gerais:  

 

1.1.1 Luiz Octavio informou que de acordo com Júlio Cesar, o Coordenador de Áreas Verdes e 

representante da SMAC na CTAV, a Gerência de Reflorestamento está instituindo GT para 

proposição de projeto de Agrossilvicultura nas áreas de reflorestamento  da secretaria e tão logo 

tenha uma definição mais concreta do projeto fará sua apresentação da a CTAV. 

 

1.1.2 A Câmara Técnica registra e lamenta a ausência de representante da SMAC e na sua ausência 

estabelece o rodízio para elaboração da ata. Na última reunião a ata foi redigida pela Coordenadora 

Vera Maurity, esse mês foi elaborada por Luiz Octavio Pedreira. 

 

1.1.3 Como resolvido em reunião anterior, propõe-se a substituição do Grupo de Ação Ecológica – 

GAE como representante das entidades ambientalistas da Sociedade Civil, pela Conservação 

Internacional Brasil – CI Brasil. A CTAV solicita formalmente à Secretaria do CONSEMAC a 

inclusão deste ponto na pauta da próxima reunião do Conselho. Tendo em vista o não 

comparecimento do grupo de Ação Ecológica desde a 17ª reunião, em novembro de 2015, a CTAV 

indica a CI Brasil para o preenchimento desta vaga e solicita as devidas providências à secretaria do 

CONSEMAC.  

 

1.1.4 Abílio divulga a informação obtida por ele de que o prefeito irá anunciar hoje à tarde Termo de 

Compromisso de apoio à construção e instalação de autódromo na Floresta do Camboatá, no Bairro 
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de Deodoro. Informa ainda que existe decisão da justiça Estadual e do STJ exigindo EIA/RIMA para o 

licenciamento de empreendimento; que a Justiça Federal teria determinado perícia no local; que 

existe Deliberação CONSEMAC para criação de unidade de conservação no local; bem como 

processo administrativo SMAC \ SECONSERMA para tal fim.  A CTAV solicita informações da 

Coordenadoria de Áreas Verdes - CAV sobre a numeração e o andamento desse processo, 

para criação de unidade de conservação na área, e que a CAV se posicione contrariamente à 

construção do autódromo neste local. Abílio solicita que os contatos via email sejam feitos através 

do seu email <avtgvj@gmail.com>. 

 

1.2 Pendências:  

 

Luiz Edmundo preparou uma relação dos temas discutidos entre novembro de 2015 e dezembro de 

2016 nas reuniões da CTAV e apresentou para o grupo avaliar os desdobramentos desses temas e 

eventuais pendências de encaminhamento dos mesmos: 

1) Sistema de monitoramento da cobertura vegetal – o projeto foi apresentado e não restaram 

dúvidas ou pendências de encaminhamento; 

2) GT de Poda – o GT de Poda apresentou proposição de minuta de resolução que resultou na 

publicação da Resolução SMAC 613/16; 

3) Parques Urbanos – o Termo de Referência elaborado pela CTAV que foi alvo de cotação 

resultou na abertura de processo para a Categorização de Parques Urbanos nº 

14/000986/2016. Deverá ser verificada pela CAV a carga e o encaminhamento deste 

processo. O mesmo também deverá ser apresentado ao novo Diretor de Projetos da FPJ, em 

uma das próximas reuniões e deverá ser avaliada a possibilidade de criação de GT para o 

assunto;  

4) A proposição da instituição da obrigatoriedade de placas informativas para obras que 

possuam Licenciamento Ambiental ou Autorização para Remoção de Vegetação resultou na 

Resolução SMAC 612/16, tornando obrigatórias essas placas. Foi lembrada a proposta de 

publicização das informações do licenciamento no site da SECONSERMA;  

5) Quanto ao tema Perda de Qualidade da Arborização Urbana foi proposto que esse tema 

resultasse no debate sobre a manutenção da arborização urbana, desde sua implantação até 

a maturidade. Esse tema deverá ser proposto como item de pauta nos debates da CTAV este 

ano; 

6) Plano de reposição de árvores suprimidas por obras em eixos viários – este tema gerou 

indicação ao CONSEMAC aprovada na última reunião do conselho; 

7) Poder de polícia / fiscalização pelos técnicos da FPJ – Flávio informou que ainda não foi 

resolvida essa questão. Foi deliberado que a câmara irá solicitar reunião / audiência com a 

presidência da FPJ, visando apresentar essa e outras questões pertinentes: renovação do 



3 

 

quadro de pessoal da FPJ, parques urbanos e PDAU. Luiz Octavio e Luiz Edmundo ficaram 

de elaborar minuta de email ao presidente da FPJ solicitando reunião / audiência. Será 

solicitado a Júlio Cesar da CAV que leve ao Subsecretário de Meio Ambiente a 

questão. Essa decisão foi tomada pelos representantes da sociedade na CTAV; 

8) Construções de equipamentos públicos em áreas de praças e parques urbanos – a CTAV 

solicita a Valéria Hazan, representante da SMU, informação sobre o encaminhamento da 

questão; 

9) A partir dos debates no evento sobre Queda de Árvores na Cidade do Rio de Janeiro, foi 

proposta a criação de um GT conjunto FPJ / COMLURB sobre novo protocolo de avaliação de 

risco de queda e manual de poda de árvores. A CTAV solicita a Marcelo Deschamps, 

representante da COMLURB, informação sobre o encaminhamento da questão; 

10)  Panorama das ações de reflorestamento – o projeto foi apresentado e não restaram dúvidas 

ou pendências de encaminhamento; 

11)  Uso de defensivos agrícolas nos projetos de reflorestamento da SECONSERMA – ver com 

Júlio Cesar o andamento das discussões sobre a questão. 

 

3. PRÓXIMA REUNIÃO 

 

Foi definido o dia 10/04, às 10 h, como data e horário da próxima reunião. A pauta da próxima reunião 

será; 

1. Continuação da revisão das pendências apresentadas no levantamento de Luiz Edmundo 

de números 12 a 22. 

2. Ilha de Paquetá – laboratório para implantação do PDAU? 

 

 

Data:  10/04/2017 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2017. 

Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ. 


