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Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 26 

de junho 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.  Semana Municipal de Educação Ambiental; 

4.    Agenda 21 em Niterói; 

5.    Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

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

William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Henriette Tubbs (SMS); Fátima Valeroso 

(SMU); Deise Faria Nunes (UFF); Katia Vallado (CCRON); Jorge Luiz Rodrigues (FAMNIT); Aline Moreno 

(SMARHS); Thaís Gama (SMARHS); Gardênia Mendes (UFF); Renata Josephina dos Santos (IGAPOPS); Hilda 

M. Gaspar (IGAPOPS); Germana F. Werneck (UFF); Sérgio da Costa Velho. 

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. Como a Srª Aline Moreno, 

coordenadora da CT de Educação Ambiental, tinha outra reunião agendada, foi sugerido ao plenário, pelo Secretário 

Executivo, Sr. Gabriel Cunha, uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade.  

Assim, no tópico sobre as Câmaras Técnicas (CT), o Secretário Executivo, pediu a Srª Aline Moreno, para 

apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos na CT. A Srª Aline Moreno apresentou a programação da 

SEMEAE – Semana Municipal de Educação Ambiental: no dia 04 de julho (Quarta-feira), às 13h – Abertura da 

SEMEAE, seguida pela palestra 1 “Projeto Ilhas do Rio e educação ambiental nas escolas” e palestra 2 “Educação 

para o consumo consciente”; no dia 05 de julho (Quinta-feira), oficina 1 “Yoga e educação ambiental”, oficina 2 

“Hortas na escola” e a  oficina 3 “Fotografia na natureza”, além das oficinas, a palestra 3 “Diversidade cultural, 

ambiente e contação de histórias”, palestra 4 “Educação Ambiental na Educação Infantil” e palestra 5 “Como a 

ornitologia pode contribuir com a educação ambiental?”, na parte da tarde ocorrerá a apresentação dos trabalhos 

científicos na forma de pôster e oral; por fim, no dia 06 de julho (Sexta-feira), seria realizada uma peça teatral “Vem 

pular no rio”, a oficina 4 “Alimentação saudável”, oficina 5 “Gestão de projetos”, finalizando a SEMEA às 17h, 

com Menção Honrosa dos trabalhos premiados e encerramento. A Srª Iraci Caputo, do NAI-FME, lembrou que é 

um evento gratuito, mas que estão pedindo a doação de 1Kg de alimento não perecível para doação a duas 

instituições que ajudam a crianças carentes: o Orfanato Santo Antônio, no bairro de São Lourenço e a Estrela da 

Favela, na favela da Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro. 

O Sr Ricardo Portugal, da CLIN, pediu a palavra para falar sobre a participação da CLIN na Semana do 

Meio Ambiente de 2018, com exposição e doação de cerca de 3.000 mudas em 4 dias, nos shoppings Plaza e Itaipu 

Multicenter, além de apresentação de coral de crianças no Plaza Shopping. Também entregou ao Secretário 

Executivo um informe feito pela CLIN. 

Em prosseguimento às CTs, o Secretário Executivo disse que, por motivos de sobreposição de agenda, não 

havia representantes das outras câmaras, e informou que o Atlas de Niterói, assim que estiver finalizado, será 

apresentado no COMAN. Em relação às CTs de Saneamento e de Legislação Ambiental, o novo coordenador, Sr 

Raphael Braga, com prazo para posse no dia 28 de junho, em substituição ao coordenador anterior, Sr Gabriel 
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Mendez. Em relação à CT do Fundo Municipal de Compensação Ambiental, referente à prestação de contas, 

conforme informado pela responsável, a diretora do Setor Administrativo da conta do Fundo de Compensação 

Ambiental, Srª Silvane Marques, sob matrícula 1242266-4, encaminhou as contas do último ano contábil, as 

rubricas já foram encaminhadas e aprovadas, está no processo licitatório, conforme deliberação do TCE n° 277/17. 

Lembrando que as rubricas elencadas para o uso do Fundo são: 1 – Fortalecimento da Instituição através da 

contratação de aluguel de 5 veículos (modelo popular), que serão alugados com combustível após procedimento 

licitatório; 2 – Aquisição de equipamentos para fortalecimento da Guarda Municipal Ambiental; 3 – Serviços 

(contratação de empresas para autogestão do PARNIT: manutenção e segurança); 4 – Capacitação do quadro 

estatutário dos servidores; 5 – Acessibilidade da Praia do Sossego, Infraestrutura para a sede do Parque da Cidade, 

já aprovado o projeto conceitual por este Conselho, assim como criação de área de soltura de animais silvestres no 

PARNIT; produção do Guia Botânico; Plano de Arborização Urbana; Co-gestão da SMARHS com INEA- da 

Reserva Darcy Ribeiro; Gestão do Parque Eduardo Travassos junto a Câmara Técnica de Áreas verdes, mais 

conhecido como Parque das Águas; no Engenho do Mato a Praça Augusto Gomes da Silva e finalmente o Plano de 

Mata Atlântica. Após apresentação foi votada e aprovada por unanimidade a gestão dos valores das rubricas 

referente aos tópicos supracitados e apresentados em reunião específica do dia 27 de junho de 2017 aprovadas pelo 

Conselho. 

Por fim, apresentado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente de Niterói quanto à aprovação das contas 

nos termos do art. 10 e art. 11 da Lei Municipal nº 2.602 de 14.10.2008 c/c inciso XXI do art. 7º da Deliberação 

TCE nº 200/96. 

Em seguida, o Secretário Executivo, em resposta a demanda de inclusão de pauta do Conselheiro Sr 

Gonzalo Perez, do CCRON, na última reunião do conselho, relatou que, no momento, o extrato do Fundo era de R$ 

4. 143. 968,77 (quatro milhões cento quarenta três mil novecentos sessenta oito reais e setenta e sete centavos), e 

pediu que o extrato fosse repassado aos presentes para que verificassem a existência ou não de quaisquer dúvidas. 

Prontamente, o Secretário Executivo esclareceu, conforme orientado pela diretora e responsável pelas contas do 

fundo que o fundo está recebendo receitas, que não ficam estagnadas na conta, existe um investimento padrão para 

administração pública, são feitas aplicações, assim ela fica rendendo. Lembrando que o Fundo Municipal foi criado 

em 2008, por lei e apenas em 2018 começou a ser operacionalizado.  

Logo após, retomada a ordem da pauta, o Secretário Executivo procedeu a leitura da pauta da atual reunião 

e a ata da 4ª reunião de 2018, onde foram sugeridas alterações pela Srª Fátima Valeroso, da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, devidamente anotadas. Por fim, a ata foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas.  

Como o coordenador da CT da Agenda 21, Sr Joel Osório não estava presente, mas justificou sua ausência, 

o Secretário Executivo, deixou a incumbência do agendamento de uma reunião entre CT da Agenda 21 e a UFF 

para debater a pauta sobre o Plano de Logística Sustentável que será desenvolvido para a SMARHS. 

Em prosseguimento, o Secretário Executivo apresentou um balanço dos resultados obtidos na Semana do 

Meio Ambiente 2018. Esse ano, além da tradicional exposição da CLIN e distribuição de mudas de espécies nativas 

no Plaza Shopping, a semana contou com estes eventos também no Itaipu Multicenter, com cerca de 3.000 mudas 

doadas no total com colaboração da CLIN. Um aumento considerável em relação aos anos anteriores. Além disso, 

teve a distribuição de livros, que são recebidos na CLIN como doação e a mesma vêm repassando para a 

comunidade em diversos eventos ao longo do ano. Foi feito um plantio de 60 mudas com crianças de uma creche 

privada no PARNIT, em uma área que foi atingida por um incêndio iniciado por um balão. Infelizmente, por causa 

da greve dos caminhoneiros na Semana do Meio Ambiente, não foi possível receber crianças da rede municipal de 

ensino.  

Seguindo a pauta, o Secretário Executivo perguntou se havia mais alguma consideração sobre os assuntos 

gerais e a Srª Kátia Vallado, do CCRON, pediu para falar. Ela iniciou sua fala avisando sobre o adiamento da 

votação do Plano Diretor de Niterói para após o recesso de julho, uma nova data será definida para agosto. A Srª 

Kátia Vallado também falou sobre a proposta aprovada pelo COMAN para proteção do entorno da Laguna de 
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Itaipu, ressalvando que uma proposta diferente foi apresentada pela Secretaria de Urbanismo, citando algumas 

falhas, especialmente quanto à delimitação da área do projeto, além da não apresentação do estudo para a população 

e outros setores envolvidos. Em resposta, o Secretário Executivo destacou a importância do sistema colegiado, em 

que o conselho de meio ambiente é protagonista na proteção do ambiente na cidade de Niterói, e buscar sempre 

soluções para alcançar o desenvolvimento sustentável, portanto além da inclusão das diretrizes no plano diretor que 

cumpre o que foi acordado nas recentes convenções internacionais do meio ambiente do qual o brasil é signatário. 

Em última análise o mapa aprovado pelo COMAN referente demarcação da laguna de Itaipu tramita como uma 

emenda ao Projeto de Lei (PL) do Plano Diretor na Câmara Municipal de Niterói. Além da inovação da inclusão das 

áreas marinhas do município, bacias aéreas, Plano de Saneamento Ambiental, entre outras estratégias ambientais 

previstas no PL. 

Ainda quanto à questão levantada pela Srª Kátia Vallado, a Srª Henriette Tubbs, da SMS, perguntou qual 

era o peso jurídico das resoluções decididas, votadas e aprovadas no COMAN. O Secretário Executivo então disse 

que a função do Conselho é deliberativa com intuito de orientar o Prefeito quanto às questões ambientais na cidade, 

cumprindo o Sistema de Meio Ambiente Municipal. Graças ao Conselho, existe uma emenda do PL que será votada 

referente a laguna de Itaipu. Por fim, cabe aos vereadores proposição e aprovação das emendas, essa tomada de 

decisão será em nível parlamentar.  

O Sr Sebastião Raphael entrou em contato com o Secretário Executivo e solicitou uma alteração na última 

ata de 2017. Assim, segue a errata: na ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMAN), onde se lê “Dando continuidade à pauta, o Sr. Sebastião Raphael, arquiteto e designer, apresentou o 

projeto "Sinalização Ambiental - Preserve Itacoatiara”, leia-se “Dando continuidade à pauta, o Sr. Sebastião 

Raphael, designer, apresentou o projeto "Sinalização Ambiental - Preserve Itacoatiara”. 

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

ano de 2018.  

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 


