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CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 60a   DATA: 11/09/2019  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

Participantes: 

AMAJB – Ana Julieta Carneiro Lima ;Nelci Frangipani 

APEFERJ – Luiz Octavio Lima Pedreira 

FAM-RIO – Angelo Ignácio, Abílio Tozinni 

SBAU – Flávio Telles 

SMAC/CAV – Jeferson Pecin Bravim 

CCBT- Luiz Edmundo 

SMAC/GAB - Caetano  

Ausentes:  

SMU 

FPJ 

 

Convidados: 

AMIPANEMA – Marilia 

ASSOCIAÇÃO PATATIVAS- Isabelle de Loys.  

 

A reunião começou às 10:00 com o tema dos parques urbanos.  Foi 

reagendado para a próxima reunião a apresentação do estado de conservação 

dos parques, em especial o Passeio Público, a Quinta da Boa Vista e o Campo 

de Santana. A questão de não se ter estruturado a questão da categorização 

dos parques urbanos veio à tona, assim como o fato de haver um processo de 

contratação de consultoria para estudos visando a categorização dos Parques 

Urbanos. Pecin ficou de fazer a juntada das fotos e a apresentação dos 

parques. Foi dito que os parques urbanos estão sendo usados de forma 

diversa como depósitos de ponto de apoio a serviços da prefeitura. Ana Julieta 

perguntou como anda a questão dos 4 novos parques urbanos anunciados pelo 

Prefeito a citar: Maré, Irajá, Cidade de Deus e Campo Grande. 



Continuando ainda na temática dos parques urbanos, Isabelle de Loys foi 

convidada a contar a sua experiência como adotante da alameda Sandra 

Alvim, um caso emblemático de uma adoção bem sucedida. Na alameda  foi 

feito plantio de  mudas de restinga, existe hoje uma biblioteca e iluminação 

pública que prestigia o ambiente. A Comlurb tem atuado em parceria e estes 

esforços tem, de acordo com Isabelle, tem mudado “mudado a cara de um 

pedaço da cidade”. Ainda de acordo com Isabelle, a questão é fazer com que a 

cidade seja visitada, pois existe um conceito, onde o plantio é todo feito com 

espécies de restinga. Existe ainda uma vontade de interlocução com outros 

moradores, para reduzir o plantio de espécies não autóctones.  O Luiz 

Edmundo propôs que fosse levado ao CONSEMAC uma moção de 

cumprimentos ao grupo Patativas pelo trabalho à frente da Sandra Alvim. 

Com relação ao Parque Realengo Verde, Caetano indica que a SMAC está 

convidando o Exército, proprietário da área, para comparece à reunião do 

CONSEMAC no dia 08/11/2019. Ângelo afirma que há um decreto que afirma a 

necessidade de consulta à população que deve ser seguido pela prefeitura. 

Ana indicou a necessidade de reestruturação dos participantes da CTAV PA, 

Luiz Edmundo disse que a convocação de novos participantes tem que vir da  

secretaria do CONSEMAC. 

A reunião se encerrou 12:00 com a próxima reunião agendada para o dia 09  fr 

outubro de 2019. 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

1. Parques Urbanos e Arborização Urbana. 

2. Parque de Realengo 

3. Fonte de recursos 

4. Animais silvestres. 

5. Animais urbanos abandonados 

 

Próxima reunião: 09/10/2019 

 

 


