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Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

26 de fevereiro 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.  Apresentação dos resultados da Consulta Pública da Proposta de criação do Parque Natural Municipal da Água 

Escondida. 

4.Solicitação da inclusão de representantes da Fiscalização Ambiental na Câmara Técnica de Legislação para 

realização de revisão do Código Municipal de Meio Ambiente (Lei 2602/2008) e discussão de procedimentos de 

fiscalização ambiental. 

5. Assuntos Gerais   

Ata: 

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

William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Henriette Tubbs (SMS); Germana F. Werneck (UFF); Gonzalo Perez 

(CCRON); Luís Gustavo (PGM); Fernanda Mezavilla (SMU); Aderbal Falcão (Firjan); Carlos Marcio 

(Copacanit); 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 então realizada, pelo 

Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 10ª reunião de 2018,  

submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade com ressalvas. A ressalva foi apontada pelo 

conselheiro Gonzalo Perez, representante do CCRON, ao ressaltar o antigo uso da cobertura do solo da região da 

Boa Esperança, localizada na Região Oceânica de Niterói, onde se encontrava uma Saibreira. 

Destarte à pauta, no tópico C.T, o servidor e coordenador da Câmara Técnica de Legislação Ambiental 

Raphael Braga, fez a leitura da Minuta de Lei do Programa de Agricultura Urbana com o n° do processo 

250001636/2015 que versa sobre áreas públicas e da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei municipal N°1307, 

de 1994, que dispõe sobre a cessão de uso por prazo determinado, de terrenos particulares para a implantação de 

hortas comunitárias. Após as leituras da Minuta de Lei e do Decreto, o coordenador da CT de Legislação 

Ambiental esclareceu as dúvidas dos conselheiros prontamente ao destacar a articulação com outras normas 

municipais, visando uma economia circular, como por exemplo a Lei de Cervejeiro Lei nº 3288 de 10 de maio de 
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2017 para obtenção do selo Niterói Cervejeiro, Decreto Nº 12916/2018, necessita destinar adequadamente o 

bagaço do malte que pode ser utilizado pelos produtores locais para alimentar os animais, fertilizantes para o solo, 

entre outros, sendo assim, aprovado por unanimidade e encaminhado para assinatura do prefeito. 

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

pauta, aprovada por unanimidade, e que se concedeu a palavra para a servidora Raissa Torres, no tópico 4- 

Solicitação da inclusão de representantes da Fiscalização Ambiental na Câmara Técnica de Legislação para 

realização de revisão do Código Municipal de Meio Ambiente (Lei 2602/2008) e discussão de procedimentos de 

fiscalização ambiental, antes do tópico 3- Apresentação dos resultados da Consulta Pública da Proposta de criação 

do Parque Natural Municipal da Água Escondida. 

         Portanto a pauta a servidora Raissa Torres, fiscal da SMARHS, apresentou algumas questões defasadas no 

setor de fiscalização da SMARHS. As demandas apresentadas foram, a revisão da lei 2602/2008, que Institui o 

Código Municipal Ambiental de Niterói e dá outras providências; A discussão sobre os procedimentos de 

fiscalização ambiental; e algumas proposições de novos instrumentos legais para as novas demandas encontradas. 

Em sua apresentação, a servidora Raissa trouxe ao conselho problemas encontrados no cotidiano do setor de 

fiscalização e apontou  pontos do código que deverão ser atualizados e melhores esclarecidos, como por exemplo, 

a implementação de novos instrumentos de fiscalização sonora e a revisão do cálculo de multas ambientais que 

segundo a servidora não são bem feitos, dentre outras demandas. Antes do término, então, foi feita uma votação 

onde foi decidido com unanimidade a inclusão de representantes da Fiscalização Ambiental na Câmara Técnica 

de Legislação. 

Por conseguinte, no tópico 3.  Apresentação dos resultados da Consulta Pública da Proposta de criação 

do Parque Natural Municipal da Água Escondida, a servidora Fabiana detalhou os resultados da Consulta Pública 

realizada no Parque das Águas no dia 19/02/2019 com a proposta de recategorização da Unidade de Conservação 

(UC), de APA da Água Escondida para Parque Natural Municipal da Água Escondida. Na ocasião, estiveram 

presentes em média 60 pessoas, dentre elas representantes de associações de moradores da região e membros de 

órgãos ambientais. Dentre os assuntos debatidos, os limites do novo parque foi o tópico mais discutido, 

contemplando quase toda a área da APA e acrescentando alguns fragmentos ambientais. Ao final de sua 

apresentação, a servidora Fabiana trouxe ao concelho os motivos apontados no estudo para tal categorização, 

como a presença de animais silvestres, o aumento do número de turistas além do aumento do ICMS Ecológico, 

dentre outros. 

Por fim, no tópico assuntos gerais Sr. Gabriel Mello Cunha, Secretário Executivo do Conselho, expôs ao 

conselho uma demanda que o conselheiro Gonzalo Perez (CCRON) solicitou, o ofício n° 390/2017 foi enviado 

em resposta a oficio do CCRON. Ao final, todos os conselheiros e interessados foram convidados para o Dia 

Mundial da Água que acontecerá no dia 22/03 com uma programação de palestras de diversos setores relacionados 

ao elemento água, tais como, Gestão da Água – mais equilíbrio e solidariedade - Claudio Moreira – 

Coordenador de Controle Ambiental do Centro de Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói; Aspectos técnicos, econômicos e ambientais no tratamento de chorume - Marcelo Lippi – Engenheiro 

da Empresa Lavoro; = Segurança hídrica na região leste da Bacia da Baía de Guanabara – Profº Evandro 

Brito – Diretor da ABES – RJ – Conselheiro da Diretoria Nacional da ABES; As águas da Guanabara – Relação 

da urbanização, bacia hidrográfica e espelho d’água -  Adauri Souza – Presidente do Instituto Baía de 

Guanabara (IBG); A vulnerabilidade climática e ambiental dos recursos hídricos na região sudeste do Brasil: 

O passado, o presente e o futuro - Prof. DSc. Marcio Cataldi – Faculdade de Engenharia Ambiental, UFF; 

Estratégias de sócio inclusão para implementação das ODS - Pedro Belga- Coordenador Nacional do Projeto 
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Uçá. –Guardiões do Mar. O seminário tem início às 9 horas no 9° andar da Prefeitura de Niterói. Uma outra ação 

para o Dia Mundial da Água acontecerá na praia de Itaipu a partir dás 9 horas e terá atividades de educação 

ambiental com crianças do ensino público e privado junto ao Projeto Uçá, Meros do Brasil, Inea (Instituto Estadual 

do Ambiente), Resex (Reserva Extrativista Marinha de Itaipu) e Aruanã. 

 

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

dezembro 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 


