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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

24 de novembro de 2020. Realizada em plataforma virtual de videoconferência (Google Meets). 

Pauta: 

1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2 - Câmaras Técnicas; 

3 - Prestação de contas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, ano de 2019 (Julia Brant); 

4 - Plano de Recursos hídricos da Baía de Guanabara (Ana Costa | Agevap) 

5 - Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

 Estiveram presentes nessa reunião online: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); 

Leandro Pontual (UFF); Sônia Maria Rodrigues (NAI/FME); Mario Luiz Fernando Grillo 

(PGM); Gonzalo Cuevas (CCRON); Ricardo Portugal (CLIN); Magnus Baptista de Souza (CDL); 

Fernanda Mezzavilla (SMU); Liara William Gonçalves (SMC); Valdir Costa (OAB). 

 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 Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN). A 

ausência do Secretário de Meio Ambiente foi justificada pela sobreposição de reuniões no calendário de 

ações da Secretaria Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). 

 A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias impostas pelos 

órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19, em 2ª chamada, quando o quórum mínimo necessário 

foi atingido. Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome e a instituição dos conselheiros 

presentes. 

 No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião, o Secretário Executivo Gabriel Mello 

Cunha, após mencionar a pauta da presente reunião, realizou a leitura da ata 7ª Reunião Ordinária de 

2020. Esta por sua vez foi aprovada pelo Conselho por unanimidade com uma ressalva feita pelo 

conselheiro Valdir Costa (OAB), ao lembrar que sua pergunta sobre a qualidade da água despejada pela 

Estação de Tratamento de Esgoto de Camboinhas não constava de maneira expressa na ata. 

 Seguindo a pauta, deu-se início ao tópico Câmaras Técnicas. Após indagação do Secretário 

Executivo do Conselho, Sr. Gabriel Mello Cunha, fui informado que a Câmara Técnica de legislação 

ambiental não realizou reuniões recentemente e, por conta disto, não haviam informes para serem 

tratados. Posteriormente, passou-se a palavra para os membros da Câmara Técnica de Educação, Sonia 

Maria Rodrigues e João Ricardo, que informaram a respeito da participação da Câmara Técnica de 
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Educação Ambiental no projeto de áreas verdes escolares buscando trazer sensibilização e 

conscientização nas unidades de conservação. Posteriormente, foi dito que a Câmara Técnica de 

Educação Ambiental está avaliando suas ações durante o ano de 2020 e planejando suas ações para o 

ano seguinte. Também foi mencionado que a Câmara Técnica de Educação Ambiental está trabalhando 

na elaboração de uma proposta de Política Municipal de Educação Ambiental. 

 Ainda no tópico pertinente às Câmaras Técnicas, passou-se a palavra para Raphael Braga 

coordenador da C.T. de saneamento ambiental. Em um primeiro momento, destacou a participação da 

C.T. no agendamento de apresentações técnicas no conselho, incluindo a exposição que será feita na 

presente reunião por Ana Costa (Agevap) a respeito do plano de Recursos Hídricos da Baía de 

Guanabara. Em seguida também informou o empenho que vem sendo feito pela Câmara Técnica de 

Saneamento Ambiental na implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) na 

sede da prefeitura de Niterói. 

 Por fim, o estagiário da SMARHS, Lucas Pessôa comunicou aos conselheiros os informes da 

coordenadora da Câmara Técnica de Fauna Silvestre, Aline Moreno. Neste sentido, foi dito que, a 

exemplo da C.T. de Educação Ambiental, a C.T. de Fauna Silvestre passa pelo mesmo processo de 

avaliação das atividades durante o ano presente e planejamento de atuação da C.T para o ano seguinte. 

Além disso, foi mencionado que está em andamento o projeto de soltura de gambás-de-orelha-preta 

(Didelphis aurita) na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e no Parque Natural 

Municipal de Niterói (PARNIT). 

 Não havendo mais informes a serem tratados pertinentes às Câmaras Técnicas, deu-se 

continuidade a pauta adentrando o ponto 3 “Prestação de Contas do Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental (FMCA)” sendo abordado o ano de exercício de 2019. Com isso, passou-se a palavra para 

Julia Brant, funcionária da SMARHS e contadora do FMCA. De início, esclareceu que em janeiro do 

ano de 2019 o fundo tinha em sua conta o valor de R$ 4.178.307,04 (quatro milhões cento e setenta e 

oito mil e trezentos e sete reais e quatro centavos). Contudo, houve um acréscimo no valor do FMCA 

referente ao repasse de ICMS ecológico, que não era feito pela Secretaria de Fazenda desde o ano de 

2014, implicando na entrada de mais R$ 4.155.486,88 (quatro milhões cento e cinquenta e cinco mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Finalizando o ano de 2019, havia o valor de 

R$ 8.293,662,88 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta 

e oito centavos). 

 Também esclareceu que, durante o ano de 2019, foi feito um aditamento no valor de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) correspondente à locação de 4 carros utilizados nas atividades da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). Além disso, 

foi ofertado um curso de capacitação para os funcionários da fiscalização no valor de R$ 14.500,00 
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(catorze mil e quinhentos reais) referente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) pertinente a ruídos. 

 Além disso, destacou entre os tópicos principais do ano de 2019 que, no que diz respeito à 

dotação orçamentária, a SEPLAG liberou um valor de apenas R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta 

e cinco mil reais). Desta forma, como a maior parte do dinheiro presente no FMCA não poderia ser 

utilizado, foram aplicados os valores do fundo em uma conta de rendimento da CAIXA Econômica 

Federal (CEF).  

Por fim a contadora do fundo esclareceu que não há a possibilidade de disponibilizar o processo 

em formato eletrônico, contudo se colocou à disposição para que todos aqueles que tiverem alguma 

dúvida referente à prestação, que desejarem conferir o processo físico, ou mesmo fotocopiar o referido 

processo possam procurá-la na SMARHS após agendar um horário. Destacou a importância de que os 

conselheiros estejam a par da prestação de contas, vez que o COMAN é o órgão fiscalizador do FMCA. 

Complementando a fala de Julia Brant, o Sr. Gabriel Mello Cunha comunicou que o extrato do Fundo 

Municipal de Conservação Ambiental (FMCA) é atualizado mensalmente no site da SMARHS 

(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). Também informou que além do valor do fundo, integra 

o orçamento os valores referentes ao projeto de restauração ecológica BNDES (para mais informações 

quanto a esse projeto: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica. 

Dando andamento à pauta, passou-se a palavra para a Ana Costa para tratar do ponto 4, “Plano 

de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara” substituindo o professor José Paulo Azevedo da UFRJ. 

Preliminarmente, Ana Costa esclareceu que os Planos de Recursos Hídricos são instrumentos de 

planejamento com a finalidade de garantir proteção aos recursos hídricos, destacou que estes são feitos 

por bacias hidrográficas e, por conta disso, costuma abranger uma área maior do que as contidas nos 

limites municipais. 

Dentre os objetivos dos Planos de Recursos Hídricos, pode-se destacar promover o equilíbrio 

entre oferta e demanda de água, de forma a garantir disponibilidade hídrica em qualidade e em 

quantidade. Como conteúdo Mínimo os Planos precisam ter um diagnóstico do estado atual da bacia 

hidrográfica e um prognóstico contendo o patamar que se deseja alcançar nesta bacia hidrográfica. Além 

disso, deve haver um plano de investimentos destinados a melhor efetivação possível dos parâmetros 

traçados como ideais no prognóstico. 

Para esses procedimentos, leva-se em consideração as variáveis controláveis (e.g. cobrança pelo 

uso de recursos hídricos, critérios de outorga, enquadramento de corpos d’água em classes de uso); as 

variáveis parcialmente controláveis (e.g. evolução da população; atividade econômica; uso dos solos e 

dos recursos hídricos); e variáveis não controláveis (e.g. mudanças e variabilidades climáticas, eventos 

extremos meteorológicos - secas e enchentes, sinalizações dos mercados locais, regionais e globais) uma 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica
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vez que todos esses fatores influem em determinada medida no equilíbrio entre oferta e demanda de 

recursos hídricos.  

Por conta dessa amplitude temática, os planos precisam ser elaborados de forma integrada, 

necessitando a participação dos órgão responsáveis pela gestão das zonas costeiras, órgãos responsáveis 

pela gestão ambiental, pelo manejo do solo e pela administração pública no geral incluindo todos os 

entes federativos.  

 Tratando especificamente do caso do Plano de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara avanços 

já foram feitos no diagnóstico estando agora na fase de elaboração do prognóstico. Após essa fase terá 

início a elaboração do plano propriamente dito, definindo diretrizes e metas, além de ações e planos de 

investimento para a execução das mesmas. Posteriormente, será dado início a fase de monitoramento, 

também chamada de fase pós plano, na qual se fará o acompanhamento das políticas implementadas, e, 

sendo necessário, realizar-se-á ações de adaptação e revisão.  

Ana Costa também lembrou que em todas as fases de elaboração do plano de recursos hídricos 

a participação social da população é de suma importância, uma vez que o plano deverá definir metas de 

qualidade da água; apontar prioridades para outorga de direitos de uso; estabelecer diretrizes e critérios 

para a cobrança de uso de recursos hídricos; propor a criação de áreas sujeitas a restrição de uso; além 

de metas e indicadores de implementação. 

Em seguida, esclareceu que nas esferas de atribuição, caberá a Associação Pró-Gestão das 

Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap) propor o plano para o Comitê de Bacia da 

Baía de Guanabara que, caso opte por aprová-lo, encaminhará para o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado do Rio de Janeiro para que seja referendado. 

Neste processo, é importante que o Plano de Recursos Hídricos sigam as recomendações da 

Agência Nacional de Águas (ANA), estabelecendo em seu plano de investimentos ações concretas, 

específicas e necessárias e concentrando os esforços em poucas ações prioritárias para que se evite a 

pulverização de recursos, uma vez que, por regra, são escassos. Além disso, deve conter o resultado de 

pactos setoriais exequíveis, i.e. deve conter objetivos possíveis de serem alcançados. 

Seguindo sua apresentação, Ana Costa destacou que o Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

Baía de Guanabara (elaborado em 2005) não contemplava os sistemas lagunares. Por conta disso, 

constará no Plano de Recursos Hídricos essa atualização para que os sistemas lagunares também estejam 

representados. Nesse sentido, destacou o apoio dado pela prefeitura de Niterói no que diz respeito ao 

fornecimento de dados e informações. 

Esclareceu que Niterói está situada em duas unidades de planejamento hidrológico distintas, 

uma parte está na unidade leste (que também engloba os municípios de Tanguá, São Gonçalo, Itaboraí, 

Rio Bonito) e outra na unidade é referente as lagoas de Itaipu e Piratininga.  
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No que diz respeito à elaboração do Plano de Recursos Hídricos, foi contratada a empresa RHA 

engenharia através de ato convocatório, tendo ordem de início a partir de novembro de 2019. Até o 

presente momento, foram elaborados os seguintes estudos: o plano de trabalho; o diagnóstico, que foi 

dividido em três tomos e aprovados em momentos distintos. Há a previsão para a entrega do prognóstico 

na primeira quinzena de dezembro. Para mais detalhes sobre esses estudos, acesse o seguinte endereço 

eletrônico (http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/). Destacou que em todas as 

fases de elaboração houve o estímulo à participação social através da realização de questionários online, 

oficinas virtuais, além de entrevistas telefônicas. 

A partir do diagnóstico, pode-se concluir que não há situação de conforto quando se trata de 

quantidade e qualidade de água na Baía de Guanabara. Contudo, o município de Niterói se destaca em 

relação aos demais municípios no entorno da Baía de Guanabara apresentando índices de média 

criticidade no que diz respeito a esgotamento sanitário e drenagem urbana. Entretanto, o mesmo não se 

verifica em relação a quantidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos estando em alta 

criticidade junto com a maioria dos municípios ao redor da Baía de Guanabara. 

Por último, reiterou que, uma vez superada a fase de diagnóstico, terá início a fase de elaboração 

do prognóstico, fase na qual serão definidos os cenários de referência do plano. Nessa fase, redobra-se 

a importância da participação social, uma vez que é tida com uma fase chave. 

Após sua fala, Ana Costa perguntou aos conselheiros se haviam dúvidas ou questionamentos a 

serem feitos. Nesse sentido, o Secretário Executivo do COMAN, Gabriel Mello Cunha indagou a 

respeito dos valores das ações do plano e os prazos para serem realizadas.  O conselheiro Gonzalo 

Cuevas (CCRON), por sua vez, indagou a respeito da hierarquização das tomadas de decisões quanto 

aos recursos hídricos, bem como quem será responsável pelas ações. Também se manifestou, o 

conselheiro Leandro Pontual (UFF) questionando a respeito da utilização de planos diretores na 

modelagem que estão utilizando para a projeção de cenários futuros e qual é o coeficiente de 

impermeabilização observado e também questionou a respeito da possibilidade de utilização estratégica 

das águas subterrâneas. Aproveitando a Menção o Sr. Gabriel Mello Cunha indagou a respeito das bacias 

aéreas perguntando se estavam presentes no plano de recursos hídricos. Por fim, o Conselheiro Ricardo 

Portugal (CLIN) indagou se continha no Plano de Recursos Hídricos alguma previsão para o 

enfrentamento de problemas relacionados ao microplástico e ao nano plástico. 

Ana Castro, respondendo à primeira indagação do Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello 

Cunha, disse estar previsto para o Plano de Recursos Hídricos R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos 

mil reais) e que a empresa contratada foi a que apresentou o menor preço (R$ 1.219.000,00). O prazo 

para a conclusão foi previsto inicialmente para dezembro de 2021, porém a empresa já sinalizou que 

podem haver atrasos oriundos dos contratempos inerentes à pandemia.  

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/projetos-do-comite/
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Em relação ao questionamento feito por Gonzalo Cuevas (CCRON), foi dito que a 

hierarquização das atribuições costumam ser delimitadas nos planos de investimento. Ressaltou que a 

orientação que se têm é que se realiza os planos de ação com base em recursos do próprio comitê, uma 

vez que na maioria dos casos é o que se têm de concreto, muitas vezes usados como “recurso semente” 

para angariar mais recursos em ações conjuntas. 

Respondendo o conselheiro Leandro Pontual (UFF), Ana Costa, disse que se utilizam nas 

modelagens os planos urbanísticos e planos diretores, bem como os planos de saneamento e afins, por 

onde se busca identificar o coeficiente de impermeabilização. Quanto à utilização estratégica de águas 

subterrâneas, falou que no plano de bacia, em sua primeira versão, considerou-se essa possibilidade para 

o aumento da oferta de água na região hidrográfica. No entanto, para alguns locais, essa não é uma 

alternativa viável, uma vez que há realidades muito díspares entre as localidades ao redor da Baía de 

Guanabara. Para Niterói é possível que seja uma solução, contudo, o mesmo não pode ser dito em relação 

a Maricá. Destacou ainda que as bacias aéreas não foram contempladas, não obstante, ainda há tempo 

para novas considerações. 

Também não foi contemplado no diagnóstico os problemas relacionados ao micro plástico e ao 

nano plástico que foram indagados pelo conselheiro Ricardo Portugal. Todavia, como há limitações 

orçamentárias, sempre opta-se por focar as ações em pontos estratégicos para que não haja dispersão de 

recursos. 

Após as respostas, o Secretário Executivo do Conselho, Gabriel Mello Cunha comentou que, no 

que diz respeito ao coeficiente de impermeabilização, a secretaria de fazenda possui um registro de 

imagens utilizados para avaliar a taxa de ocupação dos imóveis para a cobrança de IPTU e que acredita 

que esse mesmo instrumento pode ser utilizado para verificação da taxa de impermeabilização. 

Não havendo mais indagações, passou-se para o último ponto da pauta, “Assuntos Gerais”. 

Assim sendo, foi perguntado aos conselheiros se eles haviam algum tema a ser tratado em sede de 

Assuntos Gerais. Nesse sentido, o conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) lembrou que na última 

reunião do conselho foi dito que as águas ao redor da lagoa de Itaipu não possuem boa qualidade e isso 

reflete nas praias de Itaipu e Camboinhas quando há a saída de água da lagoa em direção ao mar. Por 

conta disso seria necessário instalar placas de aviso, informando que não há condição de balneabilidade. 

Em resposta, o Secretário Executivo Gabriel Mello Cunha lembrou que é membro do conselho da 

RESEX e se comprometeu a levar esta questão na próxima reunião.  

O conselheiro Ricardo Portugal (CLIN), em seguida, disse que sabe que as atas são publicadas 

em diário oficial, contudo perguntou sobre a possibilidade de se comunicar o dia de publicação das atas 

do COMAN no diário oficial, para que os conselheiros tenham maior ciência. Nesse sentido, o estagiário 
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da SMARHS, Lucas Pessoa, se comprometeu a informar aos conselheiros sempre que houver a 

publicação das atas no diário oficial 

Ainda em Assuntos Gerais, o conselheiro Leandro Pontual (UFF) sugeriu que fosse abordado 

uma pauta pertinente ao monitoramento e avaliação de qualidades de água e formas de tratamento da 

contaminação e informou que podem ser chamados pesquisadores que atuaram nesses estudos para 

apresentar essa temática em reuniões futuras. Encaminhou-se essa demanda para a Câmara Técnica de 

Saneamento Ambiental para debate e desenvolvimento. Gabriel Mello Cunha também sugeriu para as 

futuras reuniões do COMAN a apresentação do Relatório Local Voluntário quanto aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável em Niterói. O Secretário Executivo também destacou que a Revista do 

Ambiente de Niterói (REVAN) já possui uma nova publicação e que toda a colaboração dos presentes 

com artigos e relatos de experiência para as próximas edições são bem-vindas (Para mais detalhes 

acessar o site: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan). 

O conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) lembrou que a apresentação do plano municipal do 

plano de saneamento básico não foi realizada no COMAN por falta de quórum, mas, devido a relevância 

do tema, seria interessante que essa pauta fosse abordada em uma reunião futura. Em razão disto, o 

Secretário Executivo se comprometeu a consultar a disponibilidade da empresa responsável para 

apresentar este tema no COMAN.  

Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira ( dia 29 

– vinte e nove) do mês de dezembro do ano de 2020. 

 

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

resolução. 

 

Leandro Portugal Franzen de Lima 

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. 
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