
CONSEMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Ri o de Janeiro  

Câmara Setorial Permanente de Áreas Verdes  

Ata da 38ª Reunião ordinária realizada no dia 10 de  janeiro de 2018 

 

Presentes :  

SECONSERMA/CAV – Márcia Botelho 
AMAJB  – Ana Julieta Carneiro de Lima 
APEFERJ  – Luiz Octavio Lima Pedreira 
CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 
CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL (CI) – Fernando Ribeiro 
FAM/RIO – Abilio Tozini 
 

Ausentes :  

FPJ – com justificativa 
SMUIH 
COMLURB  
 

Convidados:  

Julio Cesar Jucá – ANAGEA-RJ 
Viviane Logullo  – ANAGEA-RJ  
Ligia Sanchez – CRBio-02 
 

Assuntos Discutidos: 

A reunião iniciou às 10:30 h com uma discussão sobre o Parque de Realengo. 

Os membros da CTAV demonstraram interesse em conhecer o conteúdo das 

reportagens veiculadas no dia 09 de janeiro sobre este assunto.  Luiz Octávio 

sugeriu enviar por e-mail ou incluir na ata os respectivos links, providenciados 

por Ana Julieta. Luiz Edmundo relatou que o texto aprovado na última reunião 

(CTAV) foi encaminhado para a Secretaria do CONSEMAC. Abilio Tozini 

solicitou incluir o Parque de Realento na pauta da próxima reunião. 

Links encaminhados por Ana Julieta: 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/terreno-onde-parque-realengo-deveria-ser-construido-

vai-receber-habitacoes-militares.ghtml 

 

https://globoplay.globo.com/v/6408216/programa/ 

 



Julio Cesar Jucá indagou sobre o Bosque dos Medalhistas e Márcia Botelho 

explicou que foi programada uma visita ao Viveiro da Biovert, onde as mudas 

estão sendo cuidadas. Os membros da CTAV sugeriram diversas datas para 

esta visita nos dias 21, 22, 27 e 28 de fevereiro e 01 de março. Jucá lembrou 

que o Comitê Olímpico teria a responsabilidade de produzir um vídeo para 

mostrar o legado olímpico, incluindo imagens deste Bosque. Luiz Edmundo 

confirmou esta informação, acrescentando que na Plenária do CONSEMAC 

houve uma apresentação dizendo que seriam mostradas imagens das mudas 

no Viveiro e seu transporte para o local de plantio, a ser iniciado em janeiro. 

Luiz Octávio sugeriu que a Biovert faça uma apresentação durante a visita da 

CTAV ao Viveiro de Silva Jardim. Luiz Octávio indagou se a Biovert teria sido 

paga através de recursos de medida compensatória para este serviço. Márcia 

explicou que não foi o caso e que há um processo aberto a partir de um ofício 

da Subsecretaria de Esportes e Lazer, solicitando a colaboração da 

SECONSERMA na execução e acompanhamento do plantio da Floresta dos 

Atletas. Jucá solicitou que fosse informado o número do processo. 

 

Ana Julieta informou que a AMAJB conseguiu sementes de quixabeira para o 

Horto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e sugeriu uma visita à quixabeira 

de Paquetá. Os membros da CTAV elaboraram o Parecer 001/2018, indicando 

a imunidade ao corte da quixabeira de Paquetá, com os seguintes itens ao 

final: 1) Imunidade ao corte da quixabeira; 2) Sinalização desta e de todas as 

árvores protegidas da Cidade; 3) Moção de elogio à Fundação Parques e 

Jardins pela iniciativa. O parecer foi aprovado por unanimidade e inserido no 

processo 26/600.470/2017, que está no CONSEMAC. Luiz Edmundo pediu 

para o Lincoln (CONSEMAC) incluir o assunto na pauta da próxima plenária. 

Abilio propôs que a CTAV solicite um levantamento de todos os espécimes que 

já foram declarados imunes ao corte, quantificando os já sinalizados e 

estabelecendo uma meta para que todos recebam sinalização com o tótem 

padrão da FPJ. Luiz Octávio informou que existe um mapa interativo de árvores 

protegidas da Cidade, indicando dois tipos de proteção: as árvores imunes ao 

corte protegidas pela legislação ambiental e as árvores protegidas pela 

legislação cultural (tombamento). 

 



Foram discutidas as datas prováveis para o Seminário de Arborização Urbana, 

com consenso no dia 27 de março, dependendo de confirmação da 

disponibilidade de agendamento no auditório do CASS. 

 

Em função do carnaval, a próxima reunião será no dia 07 de fevereiro. 

 

Pauta da próxima reunião: 

 

1. Luiz Octávio fará uma apresentação sobre outras árvores que poderiam 

ser declaradas imunes ao corte. Caso os membros da CTAV estejam de 

acordo, será formado um processo para encaminhamento oficial da 

questão. 

2. Prosseguimento à proposta de Abilio Tozini para que a FPJ estabeleça 

um cronograma para sinalização de todas as árvores imunes ao corte. 

3. Parque de Realengo. 

4. Planejamento do Seminário de Áreas Verdes. 

  

Encerrada a reunião às 12:15 h e eu, Márcia Botelho elaborei a presente ata. 

 


