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Ata da 1° Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) 

em 05 de setembro de 2018, Auditório da Defesa Civil (Rua Coronel Gomes Machado, 258 - Centro – Niterói, 

CEP: 24020-111). 

Pauta:  

1.   Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
2.   Câmaras Técnicas; 
3.   Clean Up Day 2018; 
4.   Apresentação do Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói; 
5.  Apresentação do 2º Encontro sobre Unidades de Conservação do Município de Niterói, custeado pelo Fundo 

Municipal de Compensação Ambiental, conforme previsto no Artigo 36 da Lei nº 2602/2008. 
6.    Apresentação do Projeto de Revitalização do Campo do São Bento em virtude dos 110 anos de 

criação, custeado pelo Fundo Municipal de Compensação Ambiental, conforme previsto no Artigo 36 da Lei nº 

2602/2008. 
7.   Assuntos Gerais.    
 
Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Liara William (SMC); Sonia Maria 

Silva Rodrigues (NAI/FME); Henriette Tubbs (SMS); Deise Faria Nunes (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Magnus 

Baptista (CDL); Luís Gustavo (PGM); Fabio Geraldo Veloso (Câmara); Raphael Braga (SMARHS); Igor Fletcher 

(SMARHS); Rivamar da Costa Muniz (CDL); Fátima Valeroso (SMU); Jorge Luiz Rodrigues (FAMNIT). 

O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Sr. Eurico Toledo, esteve representado nesta 

reunião pelo Sr. Gabriel Cunha, Subsecretário de Sustentabilidade da SMARHS e Secretário Executivo do 

Conselho.  A ausência do Secretário de Meio Ambiente foi justificada por seu representante, sendo devida a 

sobreposição de reuniões no calendário de ações da Secretaria de Meio Ambiente. 

A reunião iniciou-se em segunda chamada, quando o quórum necessário foi alcançado. Registrou-se, no 

livro de presença do COMAN, o nome dos presentes, bem como de suas instituições. Foi então realizada, pelo 

Secretário Executivo, Sr. Gabriel Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 8ª reunião de 2018, sendo 

submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade sem ressalvas. 

Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, uma inversão de 

pauta, aprovada por unanimidade, onde falou sobre o tópico Clean Up Day 2018, antes do tópico CT (Câmaras 

Técnicas). 

 O Secretário Executivo apresentou os dados sobre os preparativos iniciais para o Clean Up Day 2018,  

disponível para inscrição dos voluntários em nosso site, como nos anos anteriores, 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/. Agendado para o dia 15/09, a partir das 8h, onde será realizada uma ação de 

limpeza de praias, rios e laguna, trata-se de um evento global com intervenção local. As áreas definidas e pontos de 

encontro foram escolhidos buscando uma maior participação dos voluntários. Todos foram convidados a participar 

do evento. Lembrando que os dados coletados serão reportados ao Clean Up mundial e o Programa da Organização 

das Nações Unidas titulada de Mares Limpos https://news.un.org/pt/tags/mares-limpos.  

               

Dando continuidade à pauta, no tópico sobre as Câmaras Técnicas (CT), o Secretário Executivo, pediu a Srª 

Amanda Jevaux, Coordenadora da CT de áreas verdes, para seguir com a palavra. A Srª Amanda começa sua 

apresentação convidando a todos para as reuniões das CTs que ocorrem toda última terça feira do mês, às 14hrs, 

sempre antes da reunião do COMAN (Conselho do Meio Ambiente de Niterói).  

Seguindo a pauta, no tópico Apresentação do Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói, 

a Sra. Subsecretaria Amanda, informa sobre a distribuição dos 1000 exemplares do Atlas, distribuídos para 

Unidades de Conservação parceiras, escolas municipais e instituições de ensino ligadas ao meio ambiente. O Atlas 

foi um resultado de 1 ano e 2 meses de trabalho tendo diversos agentes contribuintes como p. ex. UFF 

(Universidade Federal Fluminense), concursos fotográficos além de mestres e doutorandos na área do Meio 

ambiente. Após essa informação, disponibilizou a todos os conselheiros e suplentes o Atlas das Unidades de 

Conservação de Niterói. Informou também que basta comparecer ao prédio da Prefeitura de Niterói, no 10° andar, 
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no setor de Áreas Verdes para recolher seu exemplar, além de estar disponível para download no site da SMARHS 

(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/). 

Prosseguindo ao próximo tópico da pauta, a Sr.ª Amanda convida para o Apresentação do 2º Encontro sobre 

Unidades de Conservação do Município de Niterói que será realizado nos dias 12 e 13 de novembro no auditório 

Milton Santos, do Instituto de Geociências da UFF, no Campus da Praia Vermelha, no bairro da Boa Viagem em 

Niterói. Tendo uma base de público do primeiro encontro com 250 participantes, realizado em 2016 para o plano de 

manejo do PARNIT, foi submetido ao conselho um novo orçamento prévio para aprovação, custeado pelo Fundo 

Municipal de Compensação Ambiental, - nos termos da Lei Ordinária 2602/2008 onde se lê no Art. 36 parágrafo I – 

“financiamento total ou parcial de programa ou projeto desenvolvidos pela SMARH ou por ela conveniados na área 

ambiental”; buscando o pagamento de uma infraestrutura necessária para o evento, por exemplo; cadernos de notas, 

caneta, coffee break, tendo um total de aproximadamente 11.600R$ (onze mil e seiscentos reais). Aprovado pelos 

conselheiros por unanimidade. 

Dando continuidade a CT de áreas verdes, foi explanada ao conselho uma apresentação no formato 

PowerPoint, propondo além de uma mudança de limite físico na APA da Água Escondida, a transformação da 

mesma em Parque, devido a presença de ruínas e do 1º aqueduto da cidade entre outros atributos demonstrado pela 

Subsecretária.  

Seguindo a pauta no tópico CT, o servidor Raphael Braga coordenador da CT de saneamento e legislação 

ambiental, submeteu ao conselho todos os processos que estavam em tramitação na prefeitura, antes do próprio 

assumir o cargo, sendo o total de quatro processos. O processo de minuta de Decreto de Licenciamento Ambiental, 

número 250000989/2017 que está na Procuradoria Geral do Município com a procuradora Dra. Fernanda. O 

próximo processo se refere à minuta do programa de agricultura urbana e familiar (Nit-Hortas), do Município de 

Niterói, que diz sobre regulamentação das áreas públicas e particulares para utilização de agricultura urbana sob o 

número do processo, 250001636/2015. Outra importante minuta trata do processo seguinte a ser exposto pelo 

servidor foi sobre a minuta de Decreto RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), com número de processo 

250001655/2015 que foi encaminhado conforme despacho interno no dia 22/02/2018 para o gabinete do Prefeito 

para a assinatura. Por fim o último processo que está na tramitação na Prefeitura trata sobre o Termo de Referência 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, que trata de quatro escopos num protocolo legal, nomeadamente, 

Gestão de Resíduos Sólidos, distribuição de água e tratamento de esgoto, além de micro, meso e macro drenagem, 

sob o número de processo 040001664/2017 que teve o prazo fatal estendido até dezembro deste ano para que os 

municípios façam as elaborações do plano.   

Antes de finalizar a reunião, no tópico Assuntos Gerais, foi submetida ao conselho pela CT de Legislação 

Ambiental, a resolução Nº. 01/2018 do COMAN, que “REGULAMENTA AS DISPOSIÇÕES DOS CRITÉRIOS 

DO ADICIONAL DE TRABALHO TÉCNICO CIENTÍFICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE 

(SMARHS) REFERENTE AO DECRETO N° 11.655/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, devidamente 

apresentada e sendo esclarecido todas as dúvidas manifestadas, sendo aprovada unanimemente pelo conselho. 

Quanto aos informes gerais, foi lembrado pelo Secretário Executivo sobre o dia Municipal de Urubuzar que 

conta com o aplicativo Sistema Urubu - http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/, o Urubu Mobile é um aplicativo 

gratuito para tablets e smartphones com sistema operacional Android ou iOS. O aparelho precisa ter câmera 

fotográfica e GPS integrados com o intuito de gerar um banco de dados para sensibilizar os condutores de veículos 

em relação ao atropelamento da fauna silvestre. Desenvolvido pela C.T. de Educação Ambiental a ação ocorrerá no 

dia 10/11/2018 das 8h às 12hs na saído do Túnel Charitas – Cafubá, nessa esteira o mesmo celebrou a Edição 

Especial da Revista do Ambiente de Niterói - Revan (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan) que trata dos 

Anais da 1ª Semana Municipal de Educação Ambiental na Escola e contará com a versão online e sua possível 

versão impressa pela Imprensa Oficial.   

Errata: O item número 6 da pauta, submetido pela CT de áreas verdes, não foi abordado na reunião 

extraordinária do Conselho. 

          Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira do mês de setembro 

do ano de 2018.  

Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros segue subscrita por mim em caráter de resolução. 

 

http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan
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Eurico José de Albuquerque Toledo 

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

 


