
CONSEMAC 

CÂMARA TÉCNICA DE ÁREAS VERDES E PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
 

REUNIÃO: 52a   DATA: 12/12/2018  

INÍCIO: 10 h  TÉRMINO: 12 h     

LOCAL: Sala de reuniões da SECONSERMA/SUBMA  

  

Participantes: 

AMAJB – Ana Julieta Carneiro Lima 

APEFERJ – Luiz Octávio Lima Pedreira 

CCBT – Luiz Edmundo de Andrade 

FPJ – Flávio Telles 

SECONSERMA/CAV – Márcia Botelho 

SMU – Bruna  

 

Ausentes:  

COMLURB 

FAM-RIO 

FPJ 

CONSERVATION INTERNATIONAL – membro demissionário 

 

Convidados: 

AMAF – Veronica Beck 

SECONSERMA/CCA/GMFA-7 – Marcia Giannini e Vladimir Fernandes 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

 

1. Apresentação da AMAF: Por que o Grajaú tem um Parque Estadual 

para a sua floresta (Decreto Estadual no 1921/1978) e Jacarepaguá 

não, se a floresta é a mesma? 

Apresentação realizada por Veronica Beck. A AMAF almeja a inclusão 

da área de floresta de Jacarepaguá, que está fora dos limites do Parque 

Nacional da Tijuca, em uma Unidade de Conservação (UC). Foi sugerido 



que a AMAF encaminhe uma solicitação oficial para compor um 

processo administrativo, juntamente com a ata desta reunião, na qual os 

membros manifestaram apoio ao pleito. O processo será analisado pelo 

setor responsável da SECONSERMA. A GMFA-7 possui um estudo 

indicando que essa área possui relevância ambiental, que deverá ser 

refinado para consolidar a proposta para a UC. O assunto será levado à 

duas outras Câmaras – de Unidades de Conservação e de Lagoas 

Costeiras. 

2. Apresentação de Vladimir Fernandes (GMFA-7) sobre estudos do 

setor sobre áreas de interesse, com relevância ambiental, para a 

criação de Unidades de Conservação (UC), com um mapeamento 

detalhado para evitar a sobreposição das mesmas. Foi feita uma 

adaptação do Roteiro Metodológico utilizado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, estabelecendo 12 etapas para a criação de UC. 

3. Foi trazida uma reportagem sobre a depredação e sumiço de 

lixeiras da COMLURB nas praias, onde constatou-se apenas uma 

lixeira num trecho de 1,5 Km entre os Postos 8 e 10 em Ipanema. 

Por conta disso, alguns quiosqueiros estão comprando caçambas 

da concessionária Orla Rio por 310 reais. Foi comentada a iniciativa 

do Projeto SOS Lagoas, que providenciou lixeiras para o Canal de 

Marapendi, com a anuência da COMLURB. Ressaltou-se a 

preocupação da CTAV com o patrimônio ambiental da cidade 

devido ao descarte inadequado de resíduos por falta de lixeiras. 

Será solicitado ao representante da COMLURB na CTAV que leve o 

assunto à empresa para providências, estabelecendo áreas 

prioritárias para atendimento caso não haja recursos suficientes. 

4. Autódromo – foi salientado que o processo está sendo continuado e 

que o assunto não tem sido divulgado na mídia. Porém, qualquer 

licenciamento deverá ser precedido de Estudo e Impacto Ambiental 

(EIA). 

  



PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 

1. Desordem urbana: ameaça ao patrimônio ambiental da cidade. 

2. Publicação do Edital de Adoção da Alameda Sandra Alvim no Diário 

Oficial do Município. Processo 26/602.070/2018 está na AJU/FPJ desde 

27/12/18. Prazo para outros interessados venceu em 19/12/18. 

3.  Processo 02/001.601/2018 (Colégio Inst. Marcos Freitas): na GUCA 

desde 07/11/18. 

4. Processos 14/200.184/2016 e 14/200.185/2016 (Hermogênio): licença 

ambiental prévia para edificação na Barra – Conhecer e acompanhar. 

5. Processo 14/200.468/2007: Bosque Realengo. (Acompanhar). 

6. Processo 04/550.139/2017: Procedimento de manifestação de interesse. 

Modelagem do projeto à implantação, operação e manutenção de 

autódromo parque. Solicitação de vistas e acompanhamento. 

7. Pauta administrativa: Calendário de reuniões em 2019, aprovação e 

publicação de atas, assuntos pendentes do Plenário e composição da 

CTAV-PA. 

Próxima reunião: 09/01/2019 

 


