REUNIÃO:

26

INÍCIO:
LOCAL:

a

DATA:

10h

TÉRMINO:

05/10/2016

12h15

Sala de reuniões do CONSEMAC

RELATOR:

Elaine Barbosa - SMAC

Participantes:
1. Elaine Barbosa - SMAC
2. Flavio Telles – FPJ
3. Lelio Maçaira – SMU
4. Marcelo Deschamps - COMLURB
5. Vera Maurity - AMAJB
6. Abílio Tozini – FAM Rio
7. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ
Convidado: Julio Cesar L. Monteiro de Barros – Gerente de Agroecologia e Produção
Orgânica (GAP) da Coordenadoria Geral de Áreas Verdes- SMAC
1. ASSUNTOS TRATADOS:
1.1.

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

Município
- Julio fez um breve histórico acerca do fato do Plano Diretor do Município não
reconhecer as áreas agrícolas existentes no municío e que este fato acaba com a
política agrícola municipal, uma vez impede o financiamento através de linhas de crédito
para auxílio aos produtores rurais e acaba com a cobrança de ITR (Imposto sobre
Propriedade Territorial Rural).
- Flavio informou que o Engenheiro Florestal Alamir P. B. Junior está trabalhando
atualmente na Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar e fazendo
levantamento das áreas rurais municipais e que este trabalho deve ser integrado com o
desenvolvido na GAP.
- Após, Julio apresentou o Programa Hortas Cariocas, seu objetivo, critérios de seleção
(locais e colaboradores), orçamento anual etc.
- Abilio solicitou uma visita a uma horta, ficando o local e a data a serem agendados na
próxima reunião.
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- Luiz Octávio questionou como a Câmara Técnica poderá apoiar o projeto e Julio
informou que precisa de fortalecimento do setor com aumento de orçamento e recursos
humanos.

1.2. Assuntos diversos
- Foi discutida a questão do estímulo à agrofloresta e sugerido que este tema seja
discutido nesta Câmara com participação da Coordenadoria de Recuperação
Ambiental (CRA).
- Abilio propôs que a Câmara Técnica reúna os programas existentes na Prefeitura e
elabore uma Resolução para que os programas socioambientais não sejam
descontinuados no próximo governo para apresentação na reunião de dezembro do
CONSEMAC.
- Outra proposta da Câmara para apresentação na reunião do CONSEMAC de
dezembro é a elaboração de uma minuta de legislação alterando os artigos do Plano
Diretor para que as áreas agrícolas sejam novamente reconhecidas no município. Julio
informou que já dispõe de uma minuta que deverá ser revisada pela Câmara.
- Abilio sugeriu para a próxima reunião que sejam levadas informações acerca da APA
Paisagem Carioca e sobre a proposta de criação do “Parque de Deodoro”.
- Marcelo informou que irá consultar novamente o diretor da COMLURB quanto à criação
do GT sobre Protocolo de Risco.
- Vera solicitou ao Marcelo informações sobre a disposição final de pilhas e baterias no
município e passou seu contato para recebê-las.
- Luiz Octávio informou que entre os dias 10 e 12/11 será realizado na UFRRJ seminário
sobre florestas urbanas incluindo avaliação de risco de árvores.
- Flavio informou que o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana será realizado em
Belo Horizonte entre os dias 26 e 30/11.
- Flavio informou que ainda não houve avanços no sentido de liberar o acesso da FPJ
ao sistema WEB para visualização dos Autos de Infração e que o assunto foi passado à
Diretora de Arborização Natacha.
- Vera informou sobre a apresentação do processo de licenciamento da Arena do
Flamengo - 14/200.471/2016 na Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental.

2. PROXIMA REUNIÃO
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- Informes sobre as demandas desta reunião.
- Discussão sobre áreas agrícolas no município e estímulo a agroflorestal.
- Discussão sobre cotações para o Termo de Referência dos Parques Urbanos.
- Apresentação de Marcelo Hudson sobre o grupo criado na CRA sobre a utilização de
herbicidas no município.
Data:

09/11/2016 das 10h às 12h.

Local:

Sala de Reuniões da SMAC

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2016.
Erika Nunes - SMAC.
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