
CONSEMAC 

CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 51a   DATA: 07/11/2018  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões da SECONSERMA/SUBMA  

  

Participantes: 

AMAJB – Ana Julieta Carneiro Lima 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

COMLURB – Celso Junius 

FAM/RIO – Abilio Tozini  

FPJ – Flávio Telles 

SECONSERMA/CAV – Márcia Botelho 

 

Ausentes:  

APEFERJ 

CONSERVATION INTERNATIONAL – membro demissionário 

SMU 

 

Convidados: 

AMAF – Veronica Beck 

AMOR-Recreio – Isabelle de Loÿs 

AMOUR – Celinéia Paradela Ferreira  

PLANTAR PAQUETÁ – Ricardo Saint Clair de Miranda Matos 

Sidney de A. Teixeira Jr. – morador do Anil 
 

ASSUNTOS TRATADOS 

 

1. Aplicativo GeoArbo 

Apresentação realizada por Ricardo Saint Clair de Matos (Plantar 

Paquetá). O aplicativo está parcialmente desenvolvido (30%) e os 

autores estão buscando patrocinadores para sua finalização e 

disponibilização. A apresentação será enviada aos participantes da 

CTAV por e-mail. 



 

2. Abertura de ruas na Alameda Sandra Alvim 

2.1. O Parecer CTAV no 03/2018 foi aprovado por unanimidade. A 

proposta de Indicação será apresentada na reunião ordinária do 

CONSEMAC em 11/12/2018. 

2.2. O abaixo-assinado com mais de quatro mil assinaturas, sendo 1.200 

físicas, foi juntado ao processo 02/001.601/2018, assim como o 

Boletim de Ocorrência da DPMA e o Ofício da AMOR (Associação de 

Moradores do Recreio). 

2.3. Foi ressaltado que com a repercussão ocorrida, espera-se que o 

interesse de uma empresa não possa sobrepor aos anseios da 

população local. 

2.4. Apontou-se a importância do engajamento do Parque Natural 

Municipal Chico Mendes, já que parte da Alameda Sandra Alvim está 

inserida em sua zona de amortecimento. 

 

3. Remoção de 1.000 árvores no Anil 

3.1. Os moradores do Anil, com a colaboração de Veronica Beck (AMAF), 

reuniram 738 assinaturas e apresentou uma petição à 

SECONSERMA/SUBMA. Foram recebidos pelo Subsecretário de 

Meio Ambiente - Justino Carvalho e mais dois funcionários, que 

aprovaram a sugestão do plantio de parte da medida compensatória 

no Bairro do Anil, conforme previsto na Resolução SMAC no 

585/2015. 

3.2. Considerando-se que ainda não ocorreu a supressão das árvores da 

calçada do empreendimento da Multiplan, a CTAV recomendou aos 

moradores do Anil que recorram ao Ministério Público para impedir o 

corte dessas árvores. 

3.3. Parte da medida compensatória já foi implantada, restando para 

utilização no Anil um saldo de aproximadamente 200 mil reais, além 

da medida compensatória integral da Construtora Cury. As áreas de 

plantio sugeridas foram a faixa marginal do rio Anil e a Estrada de 

Jacarepaguá. A FPJ exigirá que parte do plantio do Habite-se seja 

realizada dentro do empreendimento. 



3.4. Em consequência deste caso e de outros semelhantes, foi sugerida a 

aprovação no CONSEMAC de uma resolução que exija a 

modificação do projeto urbanístico, quando este incorrer na 

supressão de árvores em localização conflitante com entrada de 

garagem, por exemplo. 

  

4. Placa da quixabeira 

O modelo da placa deve ser atualizado, pois o último utilizado pela FPJ 

data de 2007. Sugeriu-se que a confecção poderá ser realizada através 

de verba do Mosaico. 

 

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

1. Apresentação da advogada Veronica Beck, da Associação de 

Moradores da Freguesia (AMAF): “A exposição dos  motivos para a 

proteção da floresta na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, do lado de 

Jacarepaguá”. 

 

Próxima reunião: 12/12/2018 

 


