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Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 29 

de agosto de 2017, 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.    Agenda 21 em Niterói; 

4.    Preparativos para o Clean Up Day 2017; 

5.    Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Janie Garcia (UFF); Joel 

Osório (Agenda 21); Webber Lopes (Seio do Mar); Antônio Rodrigues Carvalho (Gapops); Fátima Valeroso 

(Secretaria de Urbanismo); Ricardo Portugal (CLIN); Halphy Rodrigues (Águas de Niterói); Liara William (SMC); 

Luiz Gustavo Moraes (PGM); Márcia Carvalho (SOAMI); Marcelo Martins (Secretaria do Governo); Érick Alvim 

(Mandato do Vereador Leandro Portugal); Gustavo Andrade (Mandato do Vereador Leandro Portugal); Lúcia 

Dolejsi (convidada); Iraci da Silva Caputo (NAI/FME); Joaquim Jorge da Silva (Agenda 21); Amanda Jevaux 

(SMARHS); Fabiana Barros (SMARHS); Antônio Batista Oliveira (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Jorge Pajuaba 

(4º GEMAR); Carlos Márcio (COPCANIT); José Plácido (FAMNIT); Sebastião O. M. Carvalho (Programa S.O.S. 

?); Aline Braga (SMARHS); Thaís Gama (SMARHS); Gabriel Mendez (SMARHS); Janaína Pontes (SMARHS); 

Viviane Araujo Leal (SMARHS). 

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

reunião pelo MSc. Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, Subsecretário de 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, assim que o quórum necessário foi alcançado. Registrou-se no 

livro de presença do COMAN o nome dos presentes, bem como de suas instituições. Em prosseguimento, realizou-

se, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e da ata da 

última reunião, sendo esta aprovada por unanimidade e sem ressalvas.  

Dando continuidade à pauta, no tópico sobre as Câmaras Técnicas, a Subsecretária das Áreas Verdes, Srª 

Amanda Jevaux, falou sobre os Planos Estratégicos de Ações das Áreas Verdes, especialmente sobre o Plano 

Estratégico do SIMAPA – Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental – que se encontra em fase final de 

elaboração e cuja publicação está prevista para primeira quinzena de setembro. Além disso, outro importante evento 

foi o “Curso de Poda” em parceria com a SECONSER, visando preparar a equipe de poda da concessionária 

responsável pela iluminação da cidade. O curso teve seu primeiro módulo dia 10 de agosto e tem o segundo previsto 

para dia 10 de setembro. Foram cerca de 30 funcionários terceirizados da empresa contemplados neste primeiro 

módulo, com parte teórica pela manhã e prática a tarde. A previsão é que no segundo módulo sejam cerca de 50 

funcionários para o curso. A Subsecretária ainda falou sobre o trabalho das Áreas Verdes para a inauguração do 

Parque das Águas, cuja inauguração está prevista para o final de setembro, mais um espaço público de lazer para 

população de Niterói. Por fim, falou sobre a inauguração da Trilha Tupinambá, com cerca de 7 km, de nível 

moderado, toda sinalizada, dispondo de vários pontos turísticos e que contou com cerca de 60 pessoas. Devido à 

grande procura, a Subsecretaria de Áreas Verdes, fará mais 3 trilhas guiadas com datas previstas para 5/9, 22/9 e 

10/10. 

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

pauta, aprovada por unanimidade, onde falou, dentro do tópico de “assuntos gerais”, sobre a importância de Niterói 

estar em 5º (quinto) lugar no ICMS Ecológico, de 92 (noventa e dois) Municípios, um trabalho de pessoas 

capacitadas e comprometidas da SMARHS junto com apoio da Águas de Niterói e CLIN. 
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Dando continuidade às Câmaras Técnicas, o MSc. Sr. Gabriel Mendez, coordenador da Câmara Técnica de 

Legislação e Saneamento Ambiental, falou que foi enviada à Procuradoria a Proposta de Decreto Regulamentação 

do Licenciamento Ambiental Municipal, assim que forem realizadas as observações, será alterada de acordo com as 

determinações da Procuradoria, lembrando que ainda há tempo para inclusão de mais sugestões dos conselheiros. 

Na reunião da CT de Legislação foram definidas algumas ações para as próximas reuniões, onde trabalharão com o 

Termo de Referência do Plano Municipal de Saneamento, que seria feito pela Secretaria de Estado do Ambiente, 

porém foi assumido pelo Município. Assim ficou acordado na reunião que os representantes de cada órgão trarão os 

diagnósticos e será discutida a proposta de inclusão de pontos que acharem interessantes. Além disso, o Sr Halphy 

Rodrigues pedirá autorização à Secretaria Executiva para levar o Diagnóstico para o âmbito da CT de Legislação 

para discussão, uma vez que ainda não possui ampla divulgação. Além disso, a CT de Legislação pretende trabalhar 

com o Plano de Trabalho para 2018, outros temas relativos a saneamento e legislação ambiental, um deles é propor 

alterações na Lei Municipal que instituiu o Código Ambiental Municipal, visto que esta lei é de 2008 e várias 

atualizações na Legislação Ambiental Federal, especialmente no tocante ao Licenciamento, ocorreram posteriores a 

promulgação deste código, sendo necessária uma atualização quanto a prazos de licenças da Lei Complementar 

140/2012 e ações. Por fim, convidou a todos os presentes a participarem da próxima reunião da CT’s de Legislação 

e Saneamento Ambiental. 

O Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, convidou para falar pela Câmara Técnica de 

Reestruturação e Fomento a Agenda 21, o Sr. Joel Osório, representante da Agenda 21 em Niterói. Este informou 

que a eleição para recomposição do Fórum foi realizada no dia 15 de agosto de 2017, na Veterinária Super Cão, 

domiciliada na Alameda João Batista, nº 49, Icaraí, às 18h,  representados por: primeiro setor a SMARHS; segundo 

setor a Veterinária Super Cão e Editora Palanque; terceiro setor pela Gapops e Seio do Mar; finalmente, quarto setor 

representado por Joaquim Jorge e Priscila Sarzedas. O próximo passo da Agenda 21 é adequar o estatuto a nova 

realidade. Além disso, chancelou o projeto da Srª Jaqueline Ribeiro do Gapops intitulado “Faça seu Papel – 

Reciclando Vidas”, para ser colocado na pauta da próxima reunião do COMAN. Houve também a distribuição de 

exemplares da Agendas 21 de Niterói.  

O Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, propôs a votação da apresentação do projeto “Faça seu 

Papel – Reciclando Vidas” dentro da CT da Agenda 21 na próxima reunião, sendo esta aprovada por unanimidade e 

sem ressalvas. 

Por fim, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, apresentou os dados sobre os preparativos 

iniciais para o Clean Up Day 2017, ficando assim: dia 16/09, a partir das 8h, será realizada uma ação de limpeza de 

praias e rios, uma ação global com intervenção local. Os locais definidos e pontos de encontro foram:  

Itaipu- Na praia, em frente ao estacionamento. 

Prainha de Piratininga- Lado esquerdo da praia. 

Itacoatiara- Em frente à descida do terceiro quiosque do lado esquerdo. 

Icaraí- Na praia, em frente ao Clube Central. 

São Francisco- Ao lado do Skate Park. 

Charitas- Ao lado da estação das barcas. 

Córrego da Viração- No Cafubá, no Centro de Controle Operacional do Túnel. 

Rio Jacaré- Em frente ao Supermercado Real, do outro lado da rua.  

 

Todos foram convidados a participarem do evento. Lembrando que os dados serão reportados ao Clean Up 

mundial.  

Além disso, convidou a todos a participarem das audiências públicas: Badu, Matapaca, Pendotiba e Vila 

Progresso – C. E. Emiliano Di Cavalcanti – Estrada Caetano Monteiro, zero, Badu – 04/09/2017 – 18h; 

Itacoatiara, Itaipu, Engenho do Mato, Santo Antônio, Marivas e Serra Grande – C. E. Alcina – Estrada 

Francisco Cruz Nunes, Itaipu – 11/09/2017 – 18h; Sapê, Largo da Batalha e Maceió – E.M. Levi Carneiro, Estr. 

Washignton Luís, 488, Sapê – 18/-9/2017 – 18h; Piratininga, Cafubá, Camboinhas e Jacaré – Colégio Itapuca – 

Rua Professor Ernani Faria Alves, 124, Piratininga – 25/09/2017 – 18h; Câmara Municipal de Niterói – Av. 
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Ernani Amaral Peixoto, 625, Centro – 02/10/2017 – 18h, pois estão sendo muito produtivas. Esclareceu, também, ao 

Sr. Joaquim Jorge, que perguntou sobre a situação da pedreira em frente ao Clube Naval, que esta é de competência 

do INEA o licenciamento e a Srª Fátima Valeroso, conselheira da Secretaria Municipal de Urbanismo, esclareceu 

que o Plano de Zoneamento não permite, então não haverá operação na pedreira. Ficando claro que se trata apenas 

um boato. Por fim, falou sobre o projeto do BNDES de restauração ecológica proposto pelo edital 01/2015 e que 

agora foi finalizada toda parte burocrática, foi enviada toda documentação, faltando apenas uma carta de 

recomendação do Executivo ao Legislativo para que o valor seja liberado. Os próximos trâmites serão apresentados 

na reunião do COMAN após a liberação da verba, devidamente discriminado. 

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

do ano de 2017. 

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 


