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REUNIÃO: 24
a
   DATA: 10/08/2016 

INÍCIO: 10h  TÉRMINO: 12:20h    

LOCAL: Sala de reuniões do CONSEMAC  

  

RELATOR: Elaine Barbosa - SMAC 

 

Participantes: 

1. Elaine Barbosa - SMAC. 

2. Natacha Kede e Flavio Telles  – FPJ 

3. Lelio Maçaira – SMU 

4. Marcelo Deschamps - COMLURB 

5. Vera Maurity e Ana Julieta - AMAJB  

6. João Ricardo – FAM Rio  

7. Luiz Octavio Pedreira – APEFERJ 

Ausências: GAE e CCBT 

 

1- ASSUNTOS TRATADOS: 

1.1 - Informes sobre GT para argumentação técnica com pessoas interessadas 

em viabilizar o uso de herbicidas. 

- Elaine informou que segundo a Coordenadoria de Recuperação Ambiental da 

SMAC os estudos não tiveram grandes avanços. Além disto, outros setores da SMAC 

e FPJ não estariam participando (ex: Luiz Octavio e Flavio Telles). 

- Foi consenso que antes de finalizar qualquer estudo técnico sobre a pertinência de 

utilização de herbicidas deve-se consultar a Procuradoria do Município para que seja 

esclarecido, diante das legislações hoje existentes sobre o assunto, se o município 

poderá ou não utilizar herbicida em suas ações de reflorestamento e/ou plantio 

urbano. 

- Natacha ficou responsável por levantar a legislação existente 

(federal/estadual/municipal) para que a SMAC formule uma consulta jurídica.  

 

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

Município. 

- Apresentação suspensa, tendo em vista que o Engº Julio se encontra em férias. 

 

1.3 - Discussão sobre GT Protocolo de risco e manual. 
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- Deverá ser criado um Grupo de Trabalho composto por COMLURB, SMAC, FPJ e 

Defesa Civil para a reavaliação do manual de poda e do protocolo de risco. 

- Marcelo ficou responsável pela consulta à COMLURB quanto à criação do GT pela 

COMLURB ou pela SECONSERVA. 

 

1.4 - Assuntos pendentes de outras reuniões. 

 1.4.1- Placa em obras com licenciamento ambiental e remoção de vegetação: 

– Elaine informou que a exigência de instalação de placa de obras está sendo 

inserida nas condicionantes das licenças de instalação (LMI) emitidas pela SMAC.  

- Luiz Octávio informou que esta condicionante deverá constar também na 

Autorização de Remoção de Árvores (ARV). 

- Elaine enviará memorando à Coordenadoria Geral de Controle Ambiental para que 

seja incluída na ARV a condicionante relativa à obrigatoriedade de instalação de 

placa.   

 1.4.2- Termo de Referência – Parques Urbanos  

– Elaine informou que a Diretora de Planejamento e Projetos (DPP) da FPJ – Andrea 

Cardoso – tem interesse em participar das discussões sobre o tema, uma vez que foi 

publicada uma portaria da FPJ que instituiu o Painel de Gestão Integrada de Praças e 

Parques Urbanos.  

- Natacha ficou responsável por encaminhar a legislação para que seja 

disponibilizada aos membros da Câmara. 

- Lelio ficou responsável por verificar a legislação para discussão sobre sua inclusão 

no TR. 

- Ficou agendada reunião extraordinária no dia 24/08 às 10h com a participação da 

DPP para finalizar as discussões do TR. 

1.4.3 - plano de compensação para o corte de árvores da Av. das Américas – lote “0”  

- Elaine informou que a MC não foi cumprida e não há projeto para seu cumprimento. 

- Lelio ressaltou também a falta de ciclovia no local. 

- A Câmara Técnica fará uma indicação/recomendação ao CONSEMAC sobre o 

assunto, incluindo o planejamento de implantação de outros corredores especiais 

(BRTs) como meio de transporte da cidade. 

- Elaine ficou responsável por minutar a indicação/recomendação. 

1.4.4 - qualidade da água das praias  

– A Coordenadoria de Monitoramento Ambiental será convidada para apresentação 

do assunto na próxima reunião. 
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- Lelio ficou responsável por minutar indicação/recomendação ao CONSEMAC para 

envio à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). 

1.4.5 - poder de polícia da FPJ  

- Flavio informou que o Presidente da FPJ vem tratando do assunto e ficou 

responsável por trazer novos informes na próxima reunião. 

1.4.6 - instalação de equipamentos (UPAS/escolas) em áreas destinadas a praças  

– Na próxima reunião Valéria ou Lelio informarão sobre o andamento dos estudos. 

- A Câmara Técnica propôs a participação da FPJ e SEOP no grupo, tendo em vista a 

utilização destes equipamentos em áreas destinadas a praças e a existência de 

UOPs nestas áreas. A participação poderá ser feita através de convite do GT. 

 

2 - PROXIMA REUNIÃO  

- Informes sobre as demandas desta reunião.  

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

- Apresentação da Coordenadoria de Monitoramento Ambiental 

 

Data:  14/09/2016 das 10h às 12h.     

Local: Sala de Reuniões da SMAC 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016. 

Elaine Barbosa - SMAC. 


