
CONSEMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro 

Câmara Setorial Permanente de Áreas Verdes 

Ata da 46ª  Reunião ordinária realizada no dia 13 de junho de 2018 

 

Presentes:  

SECONSERMA/CAV e GUCA – Márcia Botelho /Denise Wilches Monsores/ Elisângela Cristina 

Santos 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

FAM/RIO- Abilio Tozini  

APEFERJ- Luiz Octavio Lima Pedreira 

AMAJB- Ana Julieta Carneiro Lima 

Ausentes:  

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL (CI)  

COMLURB; SMUIH;  

Com justificativa: 

FPJ- Flávio Teles 

 

Assuntos Discutidos:  

Ana Julieta (AMAJB) iniciou a reunião informando que os representantes do CI não vão mais 

comparecer e vai solicitar à secretaria do CONSEMAC q eu envie um convite perguntando 

quem serão os novos representantes. Aproveitou a ocasião e fez uma avaliação dos faltosos e 

futuras substituições caso necessário. Lembrou também que Luiz Octávio (APEFERJ) ficou de 

fazer um relatório sobre o evento do dia 11 de abril (Seminário de Arborização). Denise (GUCA) 

apresentou de modo bem resumido a situação dos quatro novos parques urbanos anunciados 

pelo Prefeito a saber, Maré, Campo Grande, Irajá-Inhaúma e Cidade de Deus. Luiz Octávio 

(APEFERJ) reforçou que os parques da Maré e Irajá são lineares, um ao longo do canal e outro 

ao longo da linha 2 do metro. Cidade de Deus parece ser tombado e Campo Grande, trata-se 

de um remanescente de Mata Atlântica. Luiz Octávio(APEFERJ) acha que o CONSEMAC deve se 

manifestar uma vez que nem a FPJ e nem a SECONSERMA não tem conhecimento do projeto 

desses parques. Luiz Octávio ficou de fazer uma apresentação para a próxima reunião sobre o 

lado ambiental desses parques. Márcia Botelho (CAV) ficou de fazer uma minuta para ser 

encaminhada à CAV para convidar alguma representante da Secretaria de Urbanismo que 

pudesse apresentar os projetos relacionados a estes quatro Parques. Márcia Botelho (CAV) 



aproveitou a oportunidade para ver a possibilidade de troca do dia da reunião pois esta está 

coincidindo com a reunião da Câmara Técnica da Biodiversidade da qual pertence. Esta 

Câmara pertence ao conselho Consultivo do Mosaico de Marapendi. A proposta caso não 

possa mudar as datas de uma reunião ou outra é a indicação de um outro representantes da 

CAV. Abílio Tozini (FAM-RIO) colocou a situação dos três projetos que foram ignorados pelos 

conselhos (politicas urbanísticas, CONSEMAC e politicas ambientais). Luiz Octávio (APEFERJ) vai 

questionar ao Rhian que trabalha na câmara o que estes projetos impactam no meio ambiente 

e trazer estas informações para a próxima reunião. Luiz Octávio (APEFERJ) também perguntou 

sobre o Parque Sustentável da Gávea. Ana Julieta (AMAJB) informou que esteve na audiência 

pública e que o gerente da GUCA Delzio James também se encontrava no dia e que questionou 

o porque da FPJ não estar presente. Luiz Edmundo (CCBT) achou muito importante a presença 

do Gerente da GUCA nesta reunião. Aproveitou a oportunidade para perguntar sobre o parque 

de Realengo Verde. Abilio Tozini (FAM-RIO) informou que teve uma audiência com a presença 

de vereadores e deputados federais. Foi uma ação concreta e declararam que vão acompanhar 

a transação entre o exército e a poupex. Abilio ainda informou que houve a derrubada de 

todas as ruinas destruindo a memória da antiga fábrica de pólvora. Apesar de terem 

autorização para a demolição houve também o corte de árvores. E continuou dizendo que 

mesmo que as árvores fossem exóticas, oferecem benefícios ao meio ambiente. E continuando 

falou que o Parque de Deodoro continua avançando apesar de estar em decisão judicial. Luiz 

Edmundo (CTAV) mostrou para ao membros um recorte de jornal com a noticia da construção 

de um obelisco no Morro do Pasmado com aproximadamente 22 metros de altura chamando a 

atenção para a supressão de vegetação. Luiz Octávio (APEFERJ) lembrou que neste lugar existe 

um modelo errado de plantio feito no passado. O crescimento das árvores quebrou a vista da 

paisagem. Luiz Edmundo (CCBT) informou que a Barra da Tijuca está completamente invadida 

por leucenas e perguntou se alguém sabia sobre um programa de remoção dessas espécies. 

Márcia Botelho (CAV) informou que houve uma proposta do professor Carlos Frederico da 

UERJ através de uma ONG de fazer um controle de exóticas dentro das áreas protegidas no 

Mosaico Marapendi. Continuou informando que tem também outra professora da UERJ que 

está interessada neste trabalho e que considera muito importante a participação da academia 

neste processo principalmente pela busca de recursos. Luiz Edmundo (CTBT) questionou se a 

CT AV não poderia fazer uma solicitação para a FPJ sobre essas remoções. Luiz Octávio 

(APEFERJ) propôs fazer um seminário sobre parques urbanos do Rio de Janeiro e sugeriu com a 

anuência dos demais para daqui a três meses. Na reunião ficou definido o grupo para apoio. 

Além do próprio, Luiz Edmundo e Ana Julieta.  

 



2 – Pauta para a próxima Reunião: 

a- Preparo de uma minuta por Luiz Edmundo sobre o envio de uma moção da CTAV do 

Consemac alertando sobre a questão dos 4 Parques anunciados pelo Prefeito; 

b- Preparo de uma minuta por Márcia Botelho para a CAV convidar alguma representante 

da SMUIH sobre o projeto dos 4 Parques anunciados pelo Prefeito (Maré, Irajá, Cidade 

de Deus e Capo Grande). 

 

Encerrada a reunião às 13:00 h. e eu, Denise Wilches Monsores elaborei a presente ata. 

 

Próxima reunião: 11/07/2018. 

 

 

 

 


