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Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

28 de maio de 2019, 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 (CT); 

3. Prestação de contas do Fundo de Meio Ambiente (responsável Silvana Marquês Vieira, matrícula 1242266-4) 

4.  Apresentação do formulário do PMMA  

5.  Projeto Guia de Trilhas  

6.  Coordenação do Subcomitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara - Trecho Leste  

7.  Assuntos Gerais; 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Ricardo Portugal 

(CLIN); Iraci da Silva Caputo (NAI/FME); Leandro Pontual (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Aderbal 

Falcão (Firjan); José Carlos Guedes (FAMNIT); Henriette Guarnieri Tubbs (SMS); Luiz Gustavo de 

Macedo Morais (PGM); Liara William Gonçalves (SMC); Igor Fletcher (SMARHS);  

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

nesta reunião pelo Sr. Gabriel Mello 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 sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, uma 

inversão de pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado pela representante da Fundação 

Municipal de Educação (FME), Iraci Caputo, no tópico Câmaras Técnicas, antes do tópico Leitura e 

Aprovação da ata da última reunião. 

A representante da FME, apresentou aos conselheiros a programação que será feita no SEMEAE 

(Semana Municipal de Educação Ambiental nas Escolas). A SEMEAE é um evento realizado pela 

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, pelo Núcleo de Ações 

Integradas da Fundação Municipal de Educação e pelo Laboratório Horto Viveiro da Universidade 

Federal Fluminense. Ocorrerá do dia 3 a 7 de junho, no Laboratório Horto Viveiro da UFF e no Memorial 

Roberto Silveira, ambos em Niterói. Serão realizadas palestras, oficinas, trilhas interpretativas, cine 
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debate e muito mais. Para mais informações, basta acessar o link 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/semeae. 

Dando continuidade ao tópico, o coordenador Raphael Nunes apresentou um Resumo Memória 

da última reunião da CT de Legislação Ambiental, que ocorreu no dia 21/05/2019, às 14 horas no 

Auditório da Defesa Civil (Rua Coronel Gomes Machado, 258 - Centro – Niterói, CEP: 24020-111), 

com objetivo da alteração do Código Ambiental e contou com a presença de representantes das 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Fiscal de Meio Ambiente) Aline Leal Neves e Engenheiro 

Sanitarista, Raphael Nunes de Siqueira Braga), de Fazenda (Fiscal de Posturas Leonardo Farias), de 

Urbanismo (Técnica Fátima Valeroso), de Defesa Civil (diretor Allan Wilis P. Sturms), além da 

Procuradoria Geral do Município (Procurador Eduardo Faria Fernandes) e abordou temas como 

Autorização de Desmonte, Regulamentação das atividades que necessitam de Tratamento Acústico 

prévio para sua operação, Valoração de multas ambientais, Valoração de dano ambiental e Liberação de 

Licenças de Obras com Pendências ambientais.  

Destarte a pauta, no tópico Leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo, 

Sr. Gabriel Mello Cunha, realizou a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 4° reunião de 2019, 

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

Portanto, à pauta, no tópico 3.Prestação de contas do Fundo de Conservação a diretora 

responsável, Sra. Silvana Marquês Vieira, número da matrícula 1242266-4, apresentou o extrato do 

fundo que tem hoje R$ 4.172.901,50 (quatro milhões cento e setenta e dois mil novecentos e um e 

cinquenta centavos). Parte do valor do fundo foi encaminhado para alugar 5 veículos para serem 

utilizados em projetos e fiscalizações da SMARHS, autorizado anteriormente pelo Conselho do 

COMAN. Após os conselheiros visualizarem o extrato, foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas 

toda movimentação feita no Fundo. 

Por conseguinte, a pauta, no tópico 4, a subsecretaria de Recursos Hídricos da SMARHS, 

Amanda Jevaux apresenta O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

(PMMA), um instrumento legal instituído no artigo 38 da Lei da Mata Atlântica (11.428/2006), que 

direciona e possibilita os municípios para atuar proativamente na conservação e recuperação da 

vegetação nativa da Mata Atlântica através de definição de áreas e ações prioritárias. Para isso o corpo 

técnico da SMARHS criou um formulário de perguntas para entender o contato existente entre a 

população de Niterói e a natureza. A subsecretária comunica aos conselheiros que 740 formulários 

tinham sidos preenchidos até o momento, mostrando o quanto a população de Niterói se preocupa com 

o Meio Ambiente. O formulário pode ser encontrado no site da SMARHS no link 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/planomunicipaldeconservacao. 

  A subsecretária Amanda Jevaux apresenta agora no tópico 5.Guia de Trilhas de Niterói, um 

projeto da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade cujo objetivo é o 

lançamento de um livro contendo informações de todas as trilhas da cidade (abertas à visitação), com 

seus respectivos memoriais descritivos, mapas, fotos e curiosidades. O Guia irá mapear e classificar 57 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/semeae
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/planomunicipaldeconservacao
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trilhas a fim de ressaltar caminhos históricos e incentivar o convívio nos ambientes naturais da cidade, 

englobando diferentes atividades ao ar livre e estimulando o contato dos leitores com a fauna e flora da 

cidade. O objetivo do projeto é facilitar o acesso para a população, aumentando assim o número de 

pessoas que contemplam lindas paisagens da cidade. Ao final, Sr. Amanda convoca a todos para as 

reuniões da C.T de Áreas Verdes, que ocorrem uma vez ao mês geralmente 1 hora antes da Reunião 

Ordinária do COMAN. 

 Dando sequência à pauta, no tópico 6. Coordenação do Subcomitê da Região Hidrográfica da 

Baía de Guanabara - Trecho Leste, o ex coordenador geral do conselho Halphy Rodrigues, começa 

explicando os objetivos da Comitê, que seriam  integrar os esforços do Poder Público, dos Usuários e da 

Sociedade Civil, para soluções regionais de proteção, conservação e recuperação dos corpos de água, 

viabilizando o uso sustentado dos recursos naturais, a recuperação ambiental e a conservação dos corpos 

hídricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das águas da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara.   

Alegou que, fazem parte desta sub-região hidrográfica, integralmente, os municípios de São 

Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Guapimirim, e, parcialmente, Rio Bonito, Magé, Cachoeiras de Macacu e 

Niterói (em suas bacias de vertente interior guanabarina). Por fim, Halphy apresenta a agenda feita pelo 

Comitê dos anos de 2016 até 2018, com visitas técnicas e reuniões entre entidades públicas, ongs e a 

sociedade. Apresentando também projetos associados, como o EcoClin, feito em parceria com a 

Companhia de Limpeza de Niterói. Para quaisquer dúvidas o e-mail para contato é 

subcomiteleste@gmail.com. 

 No tópico Assuntos gerais o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha convida a 

todos para a Semana do Meio Ambiente, um evento tradicional em Niterói, realizado pela SMARHS ao 

longo dos anos, e que conta com ampla participação dos munícipes, sendo, portanto, dotado de grande 

visibilidade.  Em 2019, a Secretaria realizará sua programação de maneira concomitante com a Semana 

da Educação, sob o tema da ONU "Poluição do ar", com o objetivo de chamar governos, indústrias, setor 

privado, comunidades e indivíduos a se unirem para explorar a energia renovável e as tecnologias verdes, 

bem como melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões de todo o mundo. Para mais informações, 

acessar o link https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/sma2019. 

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

de junho do ano de 2019. 

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

resolução.   
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Eurico José de Albuquerque Toledo 

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

 


