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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN), em 29 de 
março de 2016, as 16hrs, no Auditório da Prefeitura de Niterói (Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 9º andar, 
Centro, Niterói, CEP: 240.020-206)   
 
PAUTA 

 Leitura das atas das últimas reuniões; 
 Indicação para nomeação de novos conselheiros, na forma do disposto na Lei Municipal 2.602 de 2008 (Código 

Municipal Ambiental de Niterói), bem como no disposto no Decreto nº 11402 de 2013 (Regimento Interno do 
COMAN); 

 Definição do plano de trabalho para 2016, bem como apresentação de proposta de utilização de verba do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental em unidades de conservação municipais; 

 Definição das datas das reuniões ordinárias. 
 

ATA 
O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Eurico Toledo, esteve representado nesta reunião pelo 

sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha e pela srª Amanda Jevaux, ambos Subsecretários de SMARHS; A ausência do Secretário 
de Meio Ambiente foi justificada por seus representantes, sendo devida a sobreposição de reuniões no calendário de ações 
da Secretaria de Meio Ambiente. A reunião iniciou-se as 16:30, em segunda chamada, após a obtenção do quórum 
necessário para instalação da mesma. 
Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS); Amanda Jevaux (SMARHS);  João Luiz Gomes de Souza (SMARHS); Rodrigo 
Campos Martins (SMARHS); Magnus Baptista de Souza (Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói - CDL); Sidney 
Faria (Associação de Preservação Ambiental de Várzea das Moças - Preserv); Enny Pinheiro (Preserv); Fernanda 
Mezzavilla (Secretaria Municipal de Urbanismo); Gonzalo Perez (Conselho Comunitário da Região Oceânica de Niterói - 
Ccron); Liara William (Secretaria Municipal de Cultura - CMC); Ricardo Garcia (Mandato do Vereador Daniel Marques); 
Laura França (Assessora do Vereador Henrique Vieira); Henrique Vieira (Vereador Municipal, Presidente da Comissão 
Parlamentar de Meio Ambiente de Niterói - Câmara Municipal de Vereadores);  Sergio Velho (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea – RJ); Ricardo de Lira Paraguassú (Assembleia Permanente de 
Entidades em Defesa do Meio Ambiente – Apedema-RJ); Diego Fernandes (Procuradoria Geral do Município - PGM); 
José Cotrick Neto (PGM); Edson Pinto (Federação das Associações de Moradores de Niterói - FAMNIT); Joaquim Jorge 
(FAMNIT). 

Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome dos presentes, bem como suas instituições. Nesse sentido, 
passou-se ainda uma lista de presença na qual foi anotado o nome, telefone e e-mail de todos os presentes, com fim que se 
atualizasse os registros e se criasse um grupo de comunicação no WhatsApp.  

Realizou-se a leitura das atas das últimas reuniões, pelo sr. Gabriel Mello Cunha, marcadas para 2015, mas as 
quais não se realizaram por falta de quórum. As atas foram aprovadas, sem ressalvas e por unanimidade pelos presentes.  

Na questão de novos conselheiros, apresentou-se como candidato a Associação de Preservação Ambiental de 
Várzea das Moças, na figura de sua vice-presidente, a srª Enny Ribeiro, a qual submeteu a documentação necessária para 
análise da SMARHS.  

O sr. João Luiz Gomes de Souza, da SMARHS, em continuidade a pauta, explanou a proposta de utilização de 
verbas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA) em unidades de conservação municipal, conforme prevê 
a legislação ambiental municipal sobre a utilização do FMCA. Em primeiro momento, esclareceu-se a origem e 
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constituição do Fundo, observado na Lei Municipal 2.602 de 2008 (Código Municipal Ambiental de Niterói) em seus 
artigos 32 e 33.  

A proposta de utilização, cujo projeto básico das obras a serem implantadas encontra-se em processo de 
finalização por parte da equipe técnica da SMARHS, prevê que sejam contemplados em primeiro momento a Praia do 
Sossego e o Parque da Cidade como zonas prioritárias de investimento do FMCA. Esta proposta, que está de acordo com 
o disposto no artigo 36 da Lei Municipal 2.602 de 2008 (Código Municipal Ambiental de Niterói) foi aprovada por 
unanimidade e sem ressalvas pelos presentes e, nesse sentido, acordou-se entre os presentes que, uma vez finalizado o 
plano executivo, poderá ser marcada uma reunião extraordinária do Conselho para análise.  

Foram definidos pelos presentes, em unanimidade e sem ressalvas, a necessidade e a criação de 4 Câmaras 
Técnicas (CT), sugeridas pela SMARHS, sendo elas: 

1- CT do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental; 
2- CT de Legislação Ambiental; 
3- CT de Áreas Verdes; 
4- CT de Saneamento Ambiental. 

 Ressalta-se que as propostas de composição de cada CT, bem como seus planos de trabalho, serão efetivadas na 
próxima reunião.  

Nos termos da legislação municipal, nesta, por ser a primeira reunião do ano de 2016, estipulou-se o calendário de 
reuniões para o presente ano, ficando acordado por unanimidade que as reuniões ordinárias ocorrerão na última terça feira 
de cada mês, as 15 horas, em lugar previamente marcado.    
 A reunião, após cumprimento da pauta, foi dada como encerrada as 18 horas. A próxima reunião ordinária está 
marcada para a última terça feira do mês de abril de 2016, dia 26, em lugar ainda a ser definido.  

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

Eurico José de Albuquerque Toledo 
Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

 


