REUNIÃO:

25

INÍCIO:

a

DATA:

10h

LOCAL:

TÉRMINO:

14/09/2016

12h35

Sala de reuniões do CONSEMAC

RELATOR:

Erika Nunes - SMAC

Participantes:
1. Elaine Barbosa e Erika Nunes - SMAC
2. Natacha Kede e Flavio Telles – FPJ
3. Valeria Hazan – SMU
4. Marcelo Deschamps - COMLURB
5. Vera Maurity - AMAJB
6. Abílio Tozini – FAM Rio
7. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ
8. Luiz Edmundo de Andrade - CCBT
Convidada: Vera Oliveira - SMAC
1- ASSUNTOS TRATADOS:
1.1.

Apresentação de Julio Cesar L. M de Barros sobre Áreas Agrícolas do

Município
Apresentação suspensa. O engº. Julio precisou fazer um exame médico nesta
data.
1.2.

Apresentação de Vera Oliveira - Coordenadoria de Monitoramento

Ambiental - sobre monitoramento da qualidade da água das praias
Vera fez um breve histórico sobre o monitoramento das águas no município do
Rio de Janeiro e informou que o monitoramento da qualidade das águas de praia é
feito pelo INEA desde 2006, quando da definição das atribuições entre Estado/
Município acerca de monitoramentos. O monitoramento das areias ficou a cargo do
Município, que já tinha experiência neste serviço; o monitoramento do ar é
compartilhado entre Estado e Município e o monitoramento da água é feito pelo
Estado, que já executava esse serviço.
Vera Maurity perguntou se existe possibilidade de retorno do monitoramento de
balneabilidade para o Município. Vera Oliveira informou que isso depende de
decisão administrativa e não técnica, mas que não vê necessidade deste retorno
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uma vez que o monitoramento executado pelo Estado, apesar de utilizar técnica
menos avançada do que a que o município utilizava, é satisfatório. Deve-se apenas
melhorar a divulgação dos dados.
Luiz Octavio sugeriu que o CONSEMAC proponha uma revisão da parceria
Estado/ Município para disponibilizar as informações de monitoramento em um
único site. Também propôs que as informações constem em uma placa única nas
praias.
Elaine ressaltou que poderia ser adotada outra nomenclatura diferente de
própria/ imprópria.
Abilio sugeriu que o Município busque as informações de monitoramento do
Estado e divulgue junto com os seus dados de monitoramento e questionou sobre o
monitoramento das áreas de areia e saibro das praças.
Vera Oliveira informou que não há monitoramento de praças e que a solução
para garantir a qualidade das mesmas seria a colocação de uma placa indicativa
de usos proibidos. A não utilização indevida, a limpeza executada pela COMLURB
(revolvendo a areia) e a insolação permanente seriam suficientes para garantir a
qualidade das áreas de areia/saibro das praças.
Flavio informou que a FPJ não é favorável ao uso de areia em praças e, sim, de
saibro específico para este uso.

1.3. Assuntos pendentes de outras reuniões

1.3.1- GT para argumentação técnica com pessoas interessadas em viabilizar uso
de herbicidas:
-

Natacha

vai

reencaminhar

(federal/estadual/municipal)

acerca

por
do

email

a

legislação

existente

assunto, pois alguns membros não

receberam.

1.3.2 - GT Protocolo de risco e manual:
- Marcelo informou que consultou COMLURB quanto à criação do GT pela
companhia. FPJ ressaltou que já está analisando a legislação pertinente.

1.3.3 - Placa em obras com licenciamento ambiental e remoção de vegetação:
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- Elaine informou que foi enviado memorando MA/CGAV nº67/2016 à
Coordenadoria Geral de Controle Ambiental para inclusão na Autorização de
Remoção de Árvores (ARV) da condicionante relativa à obrigatoriedade de
instalação de placa.

1.3.4 - plano de compensação para o corte de árvores da Av. das Américas – lote
“0”:
- Elaine apresentou minuta de indicação CONSEMAC, que foi aprovada por todos e
será encaminhada ao assessor Frederico Maroja para prosseguimento.

1.3.5 - poder de polícia da FPJ:
- Flavio informou que ainda não houve avanços no sentido de liberar o acesso da
FPJ ao sistema WEB para visualização dos Autos de Infração.

1.3.6 - instalação de equipamentos (UPAS/escolas) em áreas destinadas a
praças:
- Valéria informou o trabalho está em andamento e que será publicado um relatório
no fim deste ano com a orientação de não utilização de praças para instalação
destes equipamentos.

1.4. Assuntos diversos
Vera Maurity solicitou vistas ao processo de licenciamento da Arena do
Flamengo - 14/200.471/2016 - e que ele fosse apresentado na Câmara Técnica de
Licenciamento Ambiental.
Edmundo solicitou que constasse em Ata que lamenta o fato de apenas três dos
onze candidatos a prefeito do município do Rio de Janeiro terem aceitado o convite
do biólogo Mario Moscatelli para visitar as lagoas municipais, conforme noticiado em
reportagem publicada em 08/09 no caderno Barra do jornal O Globo.

2. PROXIMA REUNIÃO
- Informes sobre as demandas desta reunião.
- Apresentação de Julio Cesar L. M de Barros sobre Áreas Agrícolas do Município.
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Data:

05/10/2016 das 10h às 12h.

Local:

Sala de Reuniões da SMAC

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016.
Erika Nunes - SMAC.
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