
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO  

 

 

 

REUNIÃO: 18
a
   DATA: 13/01/2016 

INÍCIO: 10h 
 

TÉRMINO: 12h 
   

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

COORDENADOR: Vera Maurity - AMAJB 

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa - SMAC. 

2. Vera Maurity - AMAJB  

3. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

4. José Manuel Costa e Luiz Edmundo de Andrade – CCBT 

5. Abilio Tozini – FAM Rio 

Ausentes: COMLURB, FPJ, SMU, GAE 

 

1- ASSUNTOS TRATADOS: 

1.1 – Modelo de Placa  

- Elaine apresentou modelo de Placa para publicização dos processos de licenciamento 

ambiental com ênfase na Remoção de Vegetação. 

- Foi consenso do grupo que o modelo deverá ser apresentado na Câmara Técnica de 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental no dia 21/01/2016 para aprovação, uma vez que o 

assunto foi tratado em reunião conjunta entre essas Câmaras Técnicas. Elaine será 

responsável pela apresentação. 

- A posição inicial da FAM Rio era de encaminhar a proposta à plenária do CONSEMAC 

com indicação para a elaboração de legislação obrigando a instalação de placas nas obras 

com licenciamento ambiental e/ou Remoção de Árvores. Porém, após discussão e informes 

de Nassim Boukai foi decidido que após aprovação pela Câmara Técnica de Licenciamento e 

Fiscalização Ambiental, Elaine levará a demanda ao Secretário Muniz e, em caso de 

aprovação será enviado ofício/memorando a Coordenadoria Geral de Controle Ambiental 

para as medidas necessárias visando a obrigatoriedade de instalação da referida placa. 

- Deverá ser verificado o instrumento legal que obriga as obras licenciadas pelo INEA a 

instalar placas. 
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1.2  – Informes sobre monitoramento da Cobertura Vegetal 

- Luiz Octavio informou que a 1.ª etapa do monitoramento teve início em 2010 – base 

com nova legenda. A 2.ª etapa foi efetuada entre 2013/2015 com alteração da legenda. No 

final de dezembro/2015 foi efetuado um aditivo a este contrato por mais dois meses. Nesta 

2.ª etapa a legenda para Vegetação Arbustiva/Arbórea (VA) foi desmembrada em quatro 

categorias: pomares, praças, outras áreas arbustivas/arbóreas e bosques privados. 

- Ainda nesta 2.ª etapa será realizada a reavaliação dos estágios sucessionais da 

vegetação a partir dos dados de campo 2010/2014, amostras/parcelas. 

- A previsão de publicação dos resultados no site é março ou abril/2016. 

1.3 – Plano do MRJ para replantio da Avenida das Américas 

- Elaine informou sobre os plantios efetuados pela Fundação Parques e Jardins após o 

término dos grandes corredores viários. 

- Deverá ser verificada junto a FPJ a existência de projeto para plantio do Lote Zero da Av. 

das Américas, podendo ser consultada a Secretaria Municipal de Obras. 

1.4 - Categorização dos parques urbanos  

- Luiz Octávio informou que já entrou em contato com a SMU e com a professora da 

UFRJ – Vera Tangari – para a elaboração do Termo de Referência. 

- Vera Maurity e Luiz Octávio vão reunir as ideias sobre o tema com a colaboração de 

Luiz Edmundo. 

1.5 -  Agenda de temas para 2016 

- Verificou-se que restam pendentes os seguintes temas programados em 2015: 

Corredores Verdes e sua interface com Mosaico Carioca; Panorama de ações de 

reflorestamento e o uso de defensivos agrícolas nos projetos de reflorestamento; Áreas 

Agrícolas do Município. 

- Abílio relembrou que um dos temas incluídos na programação de 2015 era o 

fortalecimento da Fundação Parques e Jardins e  sugeriu que seja incluído o seguinte 

tema para discussão na Câmara: “O que esperamos para as áreas verdes de nossa 

cidade na próxima gestão”. 

- Luiz Octávio informou que poderá ser incluída a apresentação do relatório final do GT 

Podas na reunião de março. 

1.6  -  Assuntos gerais: 

- Luiz Edmundo solicitou que através do CONSEMAC ou da CTAV seja efetuada uma 

resposta à moradora da Tijuca que reiterada vezes pede plantio em várias ruas do bairro. 

- O MA/GAB deverá reiterar ofício à COMLURB sobre a participação desta na CTAV. 

2 - PROXIMA REUNIÃO  
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-  Agenda de temas para 2016,  

- Informes sobre a instalação de placa de obras; 

- Discussão sobre TR para Categorização dos Parques Urbanos 

 

Data:  15/02/2016 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


