
CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
REUNIÃO: 32a   DATA: 10/04/2017  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12:25 h     
LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC   

  
RELATOR: Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 
 
Participantes: 

1.  Ana Julieta Carneiro de Lima - AMAJB 
2. Flavio Telles – FPJ 
3. Luiz Edmundo de Andrade - CCBT 
4. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 
5. Abílio Tozini – FAM Rio  
6. Sérgio Ricardo T. Azevedo – SECONSERMA/SUBMA 
7. Lélio Marçaira – SMU 
8. Marcelo Deschamps – COMLURB 

 
1. ASSUNTOS TRATADOS: 

 

1.1 Assuntos Gerais:  
 

1.1.1 O Sr. Abilio Tozini entregou, por escrito, manifesto de repúdio a atos do poder 

executivo que transformaram a SMAC em uma Subsecretaria, a SECONSERMA, bem 

como a cortes de verbas destinadas a projetos e obras relacionadas a Áreas Verdes do 

Município. e, por fim, repúdio também a publicação veiculada no DOMRJ, de 09/03/17, 

acerca de intenção de se implantar um Autódromo, de padrão internacional, exatamente 

na área hoje revestida pela Floresta de Deodoro, um dos poucos refúgios verdes na 

Região da AP 3.3. O Sr. Abílio ressaltou que “representantes da Sociedade Civil 

aprovaram Moção de Repúdio a construção do Autódromo na área ocupada pela Floresta 

do Camboatá, veiculada no DOMRJ do dia 09/03/17 enfatizando-se a importância da 

implantação de um parque público nessa área. 
 

1.1.2 O Sr. Luiz Edmundo (CCBT), fez releitura, item a item, da planilha contendo síntese 

dos principais tópicos levantados nas reuniões realizadas desde Abril de 2016, 

abrangendo da 20ª até a 28ª reunião desta CTAV - Vide Item 1.2 abaixo. 
 

1.1.3 Persiste proposta da CTAV de se formalizar, na próxima pauta de Reunião do 

CONSEMAC, substituição do Grupo de Ação Ecológica – GAE como representante das 

entidades ambientalistas da Sociedade Civil, pela Conservação Internacional Brasil – CI 

Brasil. Tendo em vista o não comparecimento do grupo de Ação Ecológica desde a 17ª 

reunião, em novembro de 2015.  
 



1.1.4 Criação de GT conjunto FPJ e COMLURB sobre revisão do protocolo de Avaliação 

de risco de árvores – Marcelo informou que em função da indefinição do Diretor de Áreas 

Verdes da COMLURB, ainda não foi possível encaminhar essa proposta. 
1.2 Pendências:  
 O Sr. Luiz Edmundo reapresentou relação de temas discutidos em reuniões da 

CTAV, entre Abril e Novembro de 2016, para continuidade na avaliação dos 

desdobramentos dos temas centrais, com vistas a encaminhamento dos mesmos: 

1) ITEM 12: Corredores Verdes e Mosaico Carioca / Áreas Agrícolas e visita a uma 

Horta – Foram propostos, mas ainda não houve desdobramentos; 

2) ITEM 13:Reconhecimento, pelo Município, de áreas agrícolas/Minuta alteração 

Plano Diretor, para inclusão de áreas rurais/ Criação de um Grupo de trabalho, em 

2014, para política de fomento da agricultura sustentável – ainda sem 

desdobramento. O GT precisa de um texto para justificar sua criação; 

3) Estímulo a Agrofloresta – A antiga MA/CRA ainda não definiu local onde funcionará 

um projeto piloto, para incentivo ao empreendedorismo junto aos Mutirantes; 

4) ITEM 14: Seminário para Medida Compensatória – a ser realizado nos moldes do 

evento sobre queda de árvores, antes de se levar o assunto para apreciação do 

Subsecretário, objetivando obter explicações de como as medidas compensatórias 

são utilizadas para outros fins diferentes do plantio de árvores. Tal evento deverá 

reunir, em conjunto, as demais Câmaras Técnicas interessadas, no caso, a de UCA 

e a de Licenciamento e Fiscalização; 

5) 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 

encaminhamento este processo. O mesmo também deverá ser apresentado ao 

novo Diretor de Projetos da FPJ, em uma das próximas reuniões e deverá ser 

estudada a possibilidade de criação de GT para o assunto;  

6) ITEM 16: A proposição de “Inclusão Participativa das Comunidades” ficará como 

pauta da próxima reunião considerando importância da idéia de se criar guias de 

eco-turismo, artesãos e outros, recrutando mão de obra das comunidades. 

Aguardar retorno do tema para discussão, pois sua colocação ficou vaga/incerta, 

cabendo o assunto ser aprofundado pelos interessados; 

7) ITEM 17: O tema “Áreas Militares com remanescentes de vegetação natural e/ou 

arbórea com potencial para conservação, uso público, recuperação (restauração)”, 

apresentado por Luiz Pedreira na 29ª Reunião da CTAV, em 11/901/17, não teve 



desdobramentos, devendo ser verificado junto aos setores pertinentes da 

SECONSERMA/SUBMA, as ações para sua implantação Apresentação mais 

detalhada, por parte de seu proponente, o Sr. Furlanetto, também recai sobre o 

tema “Reflorestamento em áreas Militares”;  

8) Documento com propostas ambientais para o MP --- Deve-se apresentar projetos  

para o MP participar, tais como o Conselho do Mosaico Marapendi. Contudo, o 

primeiro passo é convidar o MP para participar do CONSEMAC;  

9)  ITEM 15: Quanto ao tema Perda de Qualidade da Arborização Urbana foi proposto 

que esse assunto resultasse no debate sobre a manutenção da arborização 

urbana, desde sua implantação até a maturidade. Esse tema deverá ser proposto 

como item de pauta em próximos debates da CTAV este ano; 

10)  ITEM 18: Em relação a se saber qual a destinação dada aos recursos obtidos 

através do Fundo de Conservação Ambiental, concluiu-se que já existe uma 

Câmara Técnica do FECAM. O GTAV tem interesse em chamar algum 

representante da Câmara para informar como funciona o FECAM, expondo como é 

gasto o dinheiro desta fonte. É sabido que a seleção do projeto é feita pelo 

Prefeito; 

11) Levantamento dos Programas ambientais existentes e indicação para evitar 

solução de continuidade. Foi comentado que seria importante ter conhecimento do 

orçamento da Secretaria para se saber a real situação dos programas das 

Secretarias para detectar eventuais problemas 
 

2. PRÓXIMA REUNIÃO 
Foi definido o dia 13/05, às 10 h, como data e horário da próxima reunião. A pauta da 

próxima reunião consistirá nos seguintes temas: 

2.A – Proposta de meta de plantio de árvores do Prefeito – FPJ/CAV; 

2.B – Evento sobre “Manejo arbóreo da arborização urbana da Cidade; plantio, 

manutenção e saúde das árvores – Marcelo; 

2.C – índice de áreas verdes – Brasiliano Vito (GFA)  

2.D – Sistema Municipal de áreas Verdes. 

Data:  10/04/2017 das 10h às 12:25 h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2017. 

Sérgio Ricardo Azevedo – SECONSERMA/SUBMA. 


