
CONSEMAC 

CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 57a   DATA: 12/06/2019  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

Participantes: 

AMAJB – Ana Julieta Carneiro Lima 

APEFERJ – Luiz Octávio Lima Pedreira 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

FAM-RIO – Abílio Tozinni 

FPJ – Flávio Telles 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

 

 

Ausentes:  

COMLURB 

CONSERVATION INTERNATIONAL  

SMU 

 

Convidados: 

Não Houve convidados 

Às 10:00 horas do dia trinta de maio de dois mil e dezenove, na 

sala de reunião do CONSEMAC foi feita a quinquagésima sétima  

reunião da Câmara Técnica de Áreas Verdes do Conselho 

Municipal. A reunião começou com a fala da Ana Julieta indicando 

que, por motivos pessoais, não vai mais estar presente nas 

reuniões futuras mas a AMAJB irá indicar a associada Nelci 

Frangipani para representar a entidade. Luiz Edmundo indicou o 

processo 26/600.470/2017,de  declaração de imunidade de corte 

da quixabeira localizada na Praia José Bonifácio, em frente à 

Ponte da Saudade, está parado desde 10/04/2019. Foi verificado 



a necessidade de rever as publicações no site do CONSEMAC, 

pois devem estar faltando alguns arquivos e verificar se houve 

uma indicação de implementação do PDAU. Com relação aos 

parques urbanos, Luiz Edmundo trouxe publicação sobre o 

Passeio Público, com a fala do Secretário de que que até outubro 

de 2019 irá implementar plano de recuperação da área. Luiz 

Octavio afirmou que não há definição de parque urbano na 

legislação. Foi decidido que a câmara técnica pedirá indicação ao 

CONSEMAC para definir e elencar as categorias de espaços 

públicos ou privados segundo a Lei Complementar 111 de 

primeiro de fevereiro de 2011, em seu artigo 180. Será buscado 

uma agenda em comum com os grupos de plantios autônomos e 

as unidades da prefeitura que fazem a gestão de áreas verdes 

urbanas do município. Foi acordada que serão vistoriados 3 

parques urbanos públicos: o Passeio Público, o Campo de 

Santanna e a Quinta da Boa Vista. Foi requisitado que o 

Engenheiro Florestal Salvador Benevides, da Gerênia de 

Recuperação Ambiental, apresentasse uma proposta de combate 

à leucenas para a próxima reunião.  A reunião se encerrou 12:00 

com a próxima reunião agendada para o dia 10 de Julho de 2019. 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

1. Parques Urbanos e Arborização Urbana. 

2. Espécies invasoras  

3. Fonte de recursos 

4. Animais silvestres. 

5. Animais urbanos abandonados 

 

Próxima reunião: 10/07/2019 

 

 


