
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica Permanente de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental  

ATA DE REUNIÃO  

 

 

REUNIÃO: 21
a
   DATA: 11/05/2016 

INÍCIO: 10h  TÉRMINO: 12h    

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa e Marcelo Hudson - SMAC. 

2. Flavio Telles – FPJ 

3. Lelio Maçaira - SMU 

4. Ana Julieta - AMAJB  

5. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

6. Abilio Tozini – FAM Rio 

7. Luiz Edmundo - CCBT 

8. Marcelo Deschamps - COMLURB 

Ausente: GAE  

 

1- ASSUNTOS TRATADOS: 

 Inversão de Pauta. 

1.1 - Panorama de ações de reflorestamento e o uso de defensivos agrícolas nos 

projetos de reflorestamento 

- Marcelo Hudson – Coordenador de Recuperação Ambiental da SMAC – informou sobre 

as iniciativas para regulamentação do uso de herbicidas em ações de reflorestamento nas 

três esferas de governo e que no governo do Estado há um grupo de trabalho para 

regulamentar este uso. E ainda, informou que o Estado permite o uso de herbicida para 

particulares. 

- Foi informado que existem leis municipais da década de 80 que proíbem o uso de 

herbicidas e que na década de 90 uma resolução municipal proíbe o uso de herbicidas 

químicos em áreas verdes, parques, jardins e logradouros públicos do Município do Rio de 

Janeiro. 

- Luiz Octávio e Flávio informaram sobre norma da ANVISA que não autoriza a utilização 

de herbicida. 

- Luiz Octávio sugeriu que o tema seja discutido em GT ou seminário. 
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- Luiz Edmundo sugeriu que seja elaborado um estudo informando sobre as vantagens e 

desvantagens do uso de herbicidas para uma consulta a PGM. No entanto, informou que 

existe jurisprudência quanto à proibição de uso de herbicidas. 

- Marcelo Deschamps sugeriu grupo de discussão para formatar consulta à PGM. 

- Ficou decidido que a Coordenadoria de Recuperação ambiental vai preparar a 

argumentação técnica com pessoas interessadas em viabilizar o uso de herbicidas. 

1.2 - Apresentação do TR para categorização de parques urbanos 

- Luiz Octávio fez a apresentação do Termo de Referência (TR) para a contratação do 

estudo com a inclusão das contribuições prévias dos participantes da CTAV. 

- Foram feitos alguns ajustes/inclusões no texto durante a apresentação (lista de PUs, 

minuta de instrumento legal, inclusão da SECONSERVA, shape file, dentre outros) e foi 

consenso que todos poderão mandar contribuições por e-mail para Luiz Octávio. 

- Abilio solicitou que fosse incluída na ata que a FAMRIO reivindica que antes da 

apresentação do relatório final a ser entregue pela empresa contratada, seja apresentado na 

CTAV. Elaine discordou de nova apresentação, uma vez que está prevista a realização de 

uma oficina pública para discussão do estudo onde os interessados poderão conhecer o 

trabalho. 

- Elaine ficou responsável por buscar textos padrão relativos: a) profissionais 

responsáveis pelo estudo (contratados), b) informações dos responsáveis por dirimir dúvidas 

do TR, aos interessados em elaborarem o estudo.  

1.3 -  Assuntos gerais: 

- Flavio informou que a norma de poda já retornou a PGM para finalização da análise. 

- Luiz Edmundo solicitou respostas às pendências das atas anteriores. 

- Marcelo Deschamps solicitou que seja incluída na pauta da CTAV discussão sobre 

Manual de Poda da COMLURB e ficou de mandar o documento por e-mail para que a 

inclusão seja feita após o término das apresentações já previstas. 

2 - PROXIMA REUNIÃO  

- Apresentações: 1 - Corredores Verdes e sua interface com Mosaico Carioca – Silma 

Santamaria; 2 - Monitoramento da Cobertura Vegetal com representante da 

Coordenadoria de Monitoramento Ambiental da SMAC. 

Data:  08/06/2016 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


