Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC
Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental
ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO:
INÍCIO:
LOCAL:

19a

DATA:
TÉRMINO:

10h

09/03/2016

12h

Sala de reuniões do CONSEMAC

COORDENADOR: Vera Maurity - AMAJB
RELATOR:

Elaine Barbosa - SMAC

Participantes:
1. Elaine Barbosa - SMAC.
2. Flavio Telles – FPJ
3. Lelio Maçaira - SMU
4. Vera Maurity e Ana Julieta - AMAJB
5. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ
6. José Manuel Costa e Luiz Edmundo de Andrade – CCBT
7. Elman Davi – FAM Rio
Ausentes: COMLURB, GAE
Convidados: Roberto Rocha e Isabela Lobato (FPJ)
1- ASSUNTOS TRATADOS:
Inicialmente, Vera Maurity solicitou a substituição do suplente da AMAJB,
apresentando a Sra. Ana Julieta.
1.1 – Apresentação GT de Poda
- Roberto Rocha apresentou o resultado do GT instituído pela Resolução SMAC
582/2015, com a proposta para utilização no âmbito do município do Rio de Janeiro da NBR
16246-1:2013 – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas.
- O processo com a minuta de Resolução com a proposta de normatização de poda foi
encaminhado pela FPJ à PGM para apreciação.
1.2 – Apresentação sobre proposta para categorização de Parque Urbanos
- Luiz Octavio apresentou uma proposta preliminar com o objetivo do projeto e sua
metodologia de trabalho.
- Isabela informou que o conceito de parque urbano foi inserido no projeto do Plano
Diretor de Arborização Urbana – Nesta proposta, nenhum parque urbano será menor que 1
ha.
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- Foram discutidas as propostas apresentadas para darmos andamento ao estudo de
categorização dos parques urbanos: Elaboração de Termo de Referência para contratação de
empresa ou Grupo de Trabalho envolvendo técnicos da SMAC, FPJ e SMU.
1.3 - Assuntos gerais:
- Isabela Lobato solicitou prioridade da CTAV para que seja estudada a motivação para a
perda da qualidade da arborização urbana na Cidade, tendo em vista o número de queda de
árvores ocorrido nos dois primeiros meses deste ano. Luiz Octavio sugeriu que a CTAV
proponha um fórum para debate do assunto. Isabela informou ainda, após consulta de Elman
da FAMRio, que a COMLURB dispõe de alguns registros sobre a queda de árvores.
- Luiz Edmundo reiterou em nome da população da Barra da Tijuca, através da CCBT, o
plano do município para o replantio da Avenida das Américas no trecho denominado Lote
Zero do BRT (qualitativo e quantitativo). Flavio informou que ainda não possui qualquer
projeto para arborização da Av. das Américas e que esta demanda deverá partir do Gabinete
do Secretário. Elaine deverá falar com o Gabinete do Secretário sobre o assunto.
- Luiz Edmundo solicitou que seja introduzida na CTAV a questão relativa à qualidade das
águas das praias da Cidade uma vez que não há mais Câmara Técnica de Monitoramento
Ambiental e citou a existência de legislação que obriga a instalação de placas informando
sobre a balneabilidade das praias. Lelio Maçaira informou do programa do Governo Estado
em parceria com o Município denominado Sena Limpa, mas que há 1 ano em meio não há
reunião.
- Luiz Octávio solicitou que a CTAV intervenha na retomada do poder de polícia da FPJ
para aplicação de multas pelos danos ocorridos na arborização urbana.
2 - PROXIMA REUNIÃO
- Discussão para viabilizar o fórum sobre queda de árvores;
- Discussão sobre a criação de GT para elaboração de estudo de categorização de
parques urbanos;
- Agenda de temas para 2016.

Data:

13/04/2016 das 10h às 12h.

Local:

Sala de Reuniões da SMAC

Rio de Janeiro, 09 de março de 2016.
Elaine Barbosa - SMAC.
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