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Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 25 

de abril 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.    Semana do Meio Ambiente 2017; 

5.    Diretrizes de uso e gestão do Parque das Águas;  

6.    Edital BNDES – Restauração Ecológica; 

7.    Assuntos Gerais; 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS);  Webber Lopes (Seio do Mar).; 

Priscila Sarzedas (Agenda 21); Antonio Carvalho (Agenda 21); Liara William (Secretaria de Cultura); Jorge Juttor 

(SOAMI); Marcos Antonio (GAppops); Jorge Pajuaba (4º Gmar); Jorge Azevedo (Apedema); Cristiane Martins 

(OCA – Organização CColetivo Ambiental); Deise Nunes (UFF); Sonia Maria (SME); Joaquim Jorge (Famnit); 

Katia Valado (Ccron); Fernanda Mezavilla (SMU); Josué Barroso (Amadarcy); Carlos Marcio Freitas (Coopcanit); 

Marcelo Martins (EMUSA); Gertrudes Silva Nogueira (UGP); Luísa Beatriz Barbosa (UGP); Ricardo Garcia 

(Movimento Escoteiro); Paulo Eduardo Gomes (Vereador, Câmara Municipal); Fernando Tinoco (Comissão 

Saúde); Denize Souza (Apedema); Gabriel Mendez (SMARHS); Rodrigo Martins (SMARHS); Janine da Silva 

(UFF); Ricardo Portugal (CLIN); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Pedro Lomelino (CMARHS).  

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

pelo 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 em segunda chamada, após a obtenção do quórum necessário para instalação da mesma. 

Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome dos presentes, bem como suas instituições. Foi sugerido ao 

plenário pelo Secretário Executivo uma inversão de pauta, a qual foi aprovada por unamidade.  

A consultora Gertrudes iniciou sua fala a respeito do Parque das Águas, o qual passa por uma revitalização 

realizada por meio de um financiamento o BID. O Parque das Águas, conforme foi explicado é um parque urbano e, 

embora seja uma área protegida, não esta incluído no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A srª Luiza, 

também consultora, complementou a explanação a respeito da revitalização em si, o qual inclui a construção de um 

elevador de acesso ao Parque, permitindo a acessibilidade, e prevê uma área de uso comum para atividades 

culturais, uma academia da terceira idade, dentre outras. Em relação ao grupo gestor do Parque, bem como os temas 

relativos a revitalização, foi proposto pelo Secretario Executivo, que estes assuntos sejam tratados pela Câmara 

Técnica de Áreas Verdes; a proposta foi deliberada e aprovada pelos Conselheiros por unanimidade e sem ressalvas.   

Realizou-se pelo Secretário Executivo a leitura da ata da última reunião, sendo esta aprovada por 

unanimidade, e sem ressalvas.  

Em prosseguimento, dentro do tópico das Câmaras Técnicas, o Sr. Gabriel Mendez, da SMARHS, fez breve 

fala sobre os trabalhos da CT de Legislação e de Saneamento Ambiental; as reuniões destas Câmaras, conforme 

explicado, são abertas a interessados e tem dedicado seus trabalhos ao desenvolvimento de uma minuta de 

regulamentação do licenciamento ambiental municipal. A srª Cristiane Martins, da CT de Áreas Verdes, informou 

aos presentes que a referida CT tem trabalhado e discutido o plano estratégico do SIMAPA, o qual será apresentado 

ao plenário do COMAN em momento futuro. 
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Em continuidade da pauta, o dr. Joel Osório, informou aos presentes dos trabalhos de reconstituição do 

Fórum da Agenda 21 em Niterói, sendo a composição marcada para o dia 14 de julho. Por meio da deliberação dos 

presentes, institui-se esta ata, a ser publicada em Diário Oficial, como instrumento de chamamento dos interessados 

a compor o Fórum, cumprindo assim o disposto no Regimento Interno da Agenda que, em seu art.9º prevê que seja 

convocada reunião com antecedência mínima de 30 dias e com pauta exclusiva para este fim. 

O Secretário Executivo realizou uma explanação dos planejamentos da SMARHS para a celebração da 

Semana do Meio Ambiente (SMA2017), a ser iniciada em 5 de junho, uma segunda feira; A SMA2017 seguira o 

tema definido pela ONU, sendo este O Turismo Sustentável, e contará, dentre outras atividades, com seminários, 

plantios, exposições e o lançamento da REVAN.   

Em seguida, o Secretário Executivo apresentou o projeto de Restauração Ecológica concebido pelos 

técnicos da SMARHS. Este Projeto foi submetido pela Prefeitura de Niterói ao edital do BNDES e foi aprovado 

pelo Banco.  

O projeto refere-se à restauração de 203,1 hectares de diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica no 

município de Niterói, a baixo custo. Serão contemplados pelo projeto a restauração de: 30,37ha de vegetação em 4 

Ilhas do Município, inseridas no Parque Municipal Natural de Niterói (PARNIT) e Parque Estadual Serra da Tiririca 

(PESET); 65,30ha de manguezal no entorno da Laguna de Itaipu e Piratininga, inseridos parcialmente no PESET e 

no PARNIT (Setor Lagunar); 21,16ha de vegetação de restinga em quatro praias do Município, em área considerada 

de Preservação Permanente, de responsabilidade compartilhada entre o Município e a União; 86,28ha de vegetação 

Ombrófila Densa no Morro da Viração em área inserida no PARNIT, onde serão adotadas as seguintes medidas: 

Manejo e colheita de um antigo plantio de Eucalipto, com posterior restauração da área através de um plantio em 

área total; Reintrodução da Palmeira Juçara na paisagem do Morro da Viração, em plantio realizado por semeadura 

direta de sementes em um buffer de 30m no entorno das linhas de drenagem.  

Através destas medidas, espera-se um aumento de conectividade entre diferentes ecossistemas da Mata 

Atlântica, incremento da biodiversidade e melhoria das funções ecológicas prestados por estes ecossistemas. Além 

disso, como serão privilegiados a compra de sementes advindas de comunidades tradicionais ou agricultores 

familiares, o projeto fortalecerá esta cadeia produtiva.  

O envolvimento da comunidade de pescadores artesanais da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu na 

restauração das Ilhas e das restingas, associado a restauração do mangue da Laguna de Itaipu certamente são 

fundamentais para a restauração ecológica e, por conseguinte a garantia de qualidade de vida desta população e por 

conseguinte deixará como legado a capacitação dos pescadores artesanais no que diz respeito ao manejo de espécies 

nativas.  

O projeto foi aprovado pela Diretoria do BNDES em reunião de 12 de abril de 2017, conforme expedido na 

Decisão Dir. 174/2017; O valor aprovado é de R$ 2.835.811,00 a ser provido com recursos do BNDES Fundo 

Social por meio de colaboração financeira não reembolsável. Ressaltou-se ainda que a SMARHS foi o único órgão 

da administração pública direta no Brasil na história do BNDES que obteve aprovação de projeto. O COMAN 

deliberou pelo apoio ao projeto.  

No tópico de assuntos gerais foi abordado pelo Secretário Executivo o andamento e elaboração da REVAN, 

a qual foi e aprovada em reunião anterior; o lançamento do chamamento da revista está, informou o Secretário 

Executivo, marcada para a abertura da Semana do Meio Ambiente 2017.               

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

ano de 2017. 

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 


