
CONSEMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro 

Câmara Setorial Permanente de Áreas Verdes 

Ata da 40ª  Reunião ordinária realizada no dia 11 de julho  de 2018 

 

Presentes:  

SECONSERMA/CAV  –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 

FPJ- Flávio Teles 

 

Ausentes:  

CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL (CI)  

COMLURB; SMUIH;  

 

 

Assuntos Discutidos:  

 

A reunião teve início com a apresentação de Luiz Octávio(APEFERJ) sobre os novos Parques 

Urbanos anunciados pelo Prefeito. Durante a apresentação Flávio Teles (FPJ) comentou que 

em Campo Grande existe uma reserva de arborização onde não pode ter nada construído não 

sendo viável a colocação de equipamentos. Continuou com a palavra dizendo que  os 

processos dos no vos parques não passaram pela FPJ. Márcia Botelho (CAV) atualizou a 

informação sobre o documento encaminhado para o Urbanismo convidando algum 

funcionário para apresentar o projeto dos novos parques. Luiz Edmundo (CCBT) lembrou que 

na última reunião foi falado sobre outros caminhos que esse assunto fosse levar diretamente 

para o CONSEMAC. Luiz Octávio (APEFERJ) distribuiu a ATA do Seminário de Arborização. Abilio 

Tozini (FAM-RIO) retornando ao assunto dos novos parques mencionou que com relação ao 

Parque da Cidade de Deus é importante ter um levantamento de fauna e flora já que parece 

ser uma área bem representante apesar de apesar de recortada, mais ou menos 50 hectares. 

Luiz Octávio (APEFERJ) lembrou que o s mapas que ele trouxe para apresentação não 

poderiam por enquanto ser divulgados. A Câmara vai continuar tentando trazer uma pessoas 



do Urbanismo para fazer a apresentação. Ana Julieta (AMJB) disse que pediu a indicação de 

um representante do Urbanismo para a Câmara. Luiz Edmundo (CCBT) aproveitou para 

lembrar que a ATA do Seminário deverá ser enviada para os participantes do mesmo. Flávio 

Teles (FPJ) comunicou que a FPJ será homenageada amanhã no CREA através do premio David 

Azambuja no dia do engenheiro florestal. 

 

2 – Pauta para a próxima Reunião: 

 

a- Apresentação da funcionária da FPJ, Luzia Cristina sobre a auto-declarações não 

cumpridas; 

b- Falar sobre o Dia da Árvore. 

 

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

 

Próxima reunião: 08/08/2018. 

 

 

 

 

 


