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REUNIÃO: 58a   DATA: 12/07/2019  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

Participantes: 

AMAJB – Ana Julieta Carneiro Lima 

       Nelci Frangipani 

APEFERJ – Luiz Octávio Lima Pedreira 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

FAM-RIO – Abílio Tozinni 

FPJ – Flávio Telles 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

 

 

Ausentes:  

COMLURB 

SMU 

 

Convidados: 

GMF – Salvador Correa de Sá e Benevides 

Às 10:00 horas do dia doze de junho de dois mil e dezenove, na sala de 

reunião do CONSEMAC foi feita a quinquagésima oitava  reunião da 

Câmara Técnica de Áreas Verdes do Conselho Municipal. A reunião teve 

início com Ana Julieta afirmando que não deixará de participar das 

reuniões da CTAV mas terá o apoio de Nelci Frangipani,  que será 

suplente da representante da AMAJB. O Engenheiro Florestal da 

Gerência de Manejo Florestal Salvador Correa de Sá e Benevides fez 

apresentação com o objetivo de sensibilizar a CTAV a respeito da 

necessidade de combate às Leucenas (Leucaena leucocephala), 

espécie que vem se proliferando pelo município, e não tão somente 



restrita a este e que tem características fortemente dominantes e 

agressivas, sendo alvo do Programa Municipal de Controle de Espécies 

Exóticas Invasoras Vegetais, como dito na Resolução SMAC 492 de 

2011. Salvador mostrou  algumas características da espécie e a forma 

como ela tem sido combatida nos projetos de restauração ambiental 

executados pela GMF, mas que a municipalidade deveria olhar para o 

combate a esta espécie sob uma ótica de programa estruturado. Luiz 

Octávio indicou que existem pesquisas e outras iniciativas relacionadas 

ao combate desta espécie dentro e fora do Brasil e que seria 

interessante que fossem analisadas para melhorar a eficiência no 

combate a esta no município. Jeferson Pecin indica que este assunto 

extrapola as atividades da CTAV e deveria ser levado à outras Câmaras 

Técnicas, com o intuito de gerar um movimento maior para a 

implantação real de um Programa Municipal de Controle de Espécies 

Exóticas Invasoras Vegetais, como disposto da resolução. Foi acertado 

que Salvador irá fazer apresentações em outras Câmaras Técnicas, de 

forma a mobilizá-las e fazer uma moção conjunta à Plenária do 

Consemac.  

 A reunião se encerrou 12:00 com a próxima reunião agendada 

para o dia 14 de agosto de 2019. 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

1. Parques Urbanos e Arborização Urbana. 

2. Fonte de recursos 

3. Animais silvestres. 

4. Parque de Realengo 

5. Animais urbanos abandonados 

 

Próxima reunião: 14/08/2019 

 

 


