Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONSEMAC
Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental
ATA DE REUNIÃO
_______________________________________________________________
REUNIÃO:

30ª

INÍCIO: 10h

DATA: 08/02/2017
TÉRMINO: 12h

_______________________________________________________________
COORDENADOR:
RELATOR:

Vera Maurity – AMAJB

Vera Maurity - AMAJB

MEMBROS:
1.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC.

2.

Fundação Parques e Jardins – FPJ.

3.

Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU.

4.

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB

5.

Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico – AMAJB

6.

Federação de Associação de Moradores – FAM/Rio

7.

Associação Profissional dos Engenheiros Florestais – APEFERJ

8.

Câmara Comunitária da Barra da Tijuca – CCBT

1. PARTICIPANTES

Presentes: Júlio César L. Monteiro de Barros (SMAC/CGAV), Flávio Telles (FPJ),
Lélio Maçaira (SMU), Marcelo Deschamps (COMLURB), AbilioTozzini (FAM-Rio),
Luiz Octavio L. Pedreira (APEFERJ), Luiz Edmundo de Andrade (CCBT)
e Vera Maurity (AMAJB).
Convidados: Fernando Ribeiro (Conservação Internacional – CI).

2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 – Elaine despediu-se da CT, pois voltou para a Coordenadoria de Controle
Ambiental e apresentou o novo representante da SMAC que deverá substituí-la:
Júlio Monteiro de Barros. Júlio falou rapidamente de algumas mudanças na antiga
SMAC promovidas pelo novo prefeito.
2.2 - Considera a união com a SECONSERVA uma solução muito positiva pois
propiciará soluções caseiras.
2.2 - Comunicou também que o programa “Guardiões dos Rios” voltou para a
SMAC, já com recursos liberados. Falou de uma reunião com Mario Moscatelli,
ocorrida na véspera, onde foi apresentada a ideia de fazer ecobarreiras com
fusível mecânico em lugares onde há comunidades. Os “Guardiões” trabalham a
educação ambiental à montante das ecobarreiras, retomando o projeto que já
funcionava muito bem em 2004.
Luiz Edmundo fala sobre o “sonho” de instalar estações de tratamento de rios.
Apenas uma foi instalada na Cidade de Deus, com administração da Rio Águas e
funciona extraordinariamente bem.
2.3 – Importância de dar novamente protagonismo aos gestores dos parques. Os
serviços e projetos não devem ser determinados em gabinetes. Necessidade de
contratos de gestão para que lhes fornecer meios.
2.4 – Horta Carioca Clube – projeto de hortas urbanas da nova Prefeitura. Agora
terá aplicativo, localizando hortas e comércio, além da troca de informações.
2.5 – P.A.A. (programa de aquisição de alimentos) – o federal tem muitas
dificuldades, uma delas se deve ao fato de o pessoal da Secretaria Municipal da
Fazenda não conseguir lidar com o sistema. Estão fazendo um programa
municipal. Margareth (?)vai simplificar o sistema federal. Redirecionamento da
produção das hortas cariocas para atender demanda da Prefeitura: buffet, 108
cooperativas, etc.
2.6 – Devido à saída do GAE, por falta de condições de frequentar as reuniões da
CT, Luiz Octávio sugeriu sua substituição pela Conservação Internacional, que
aceitou o convite. Seu representante, Fernando Ribeiro, participou desta reunião
como convidado e assim permanecerá até que a entidade seja aprovada como
membro pelo plenário.
2.6 – Fernando fez uma rápida apresentação da C.I, destacando que pretende
reforçar a área urbana. Hoje trabalha mais em áreas protegidas. Informou que todo
o material da Trilha Transcarioca foi financiado por ISS.

2.7 – Luiz Edmundo chamou atenção para a previsão de segurança nas trilhas. O
Grupo de Defesa Ambiental (GDA) se afastou da SMAC. O coronel Diógenes, da
SECONSERMA, poderá articular em conjunto com o Coronel Amêndola, o reforço
da segurança nas trilhas. .

3 - PAUTA DA PROXIMA REUNIÃO

Tendo em vista que a pauta originalmente prevista para esta reunião não pôde ser
cumprida, ficou adiada para a próxima:
- Revisão das pendências – levantamento a ser apresentado por Luiz Edmundo;
- Apresentação de Julio e Marcelo Hudson sobre áreas para iniciar projeto
Agroflorestal.
DATA: 08/03/2017 (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)
HORA: 10h
LOCAL: SALA DO CONSEMAC

Rio de Janeiro, 19/02/2017
Vera Maurity

