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Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 21  

de fevereiro 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.     Proposta de regulamentação do Licenciamento Ambiental; 

5.     Plano de trabalho de 2017;  

6.     Assuntos Gerais. 

Ata: 

 Estiveram presentes nesta reunião: Eurico Toledo (SMARHS); Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS)  

; Lucia Doleja; Josilva Dutra (FAMNIT); Maria dos Anjos (ANAM); Antônio Batista (UFF); Deise Faria (UFF); 

Ricardo Portugal (CLIN); Joel Osorio (Agenda 21); Iraci da Silva (Nai/FME); Gonzalo Perez (Ccron); Webber 

Lopez (Agenda 21); Renato Guima (Agenda 21); Reinaldo Abreu (Boa Colheita/ Coopcanit)); Tainá Mocaiber 

(OAB); Erika Pereira (SMU); Tainah Monnerat (SMARHS; Gabriela Simões (SMARHS; Aline Moreno 

(SMARHS; Gabriel Mendez (SMARHS); Rodrigo Martins (SMARHS); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Janie da 

Silva (UFF); José Placido (Agenda 21).  

O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, Eurico Toledo, esteve representado no inicio 

desta 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.  

Esta reunião do Conselho, conforme previamente notificado aos conselheiros e convidados, não se realizou 

em janeiro, conforme o calendário pré estabelecido, devido a questão da nomeação dos conselheiros por parte da 

administração direta da Prefeitura.  

A reunião iniciou-se 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.  

O dr. Joel Osório iniciou sua fala como representante da Agenda 21 em Niterói e explanou brevemente a 

importância da reconstituição do Forum local, apontando que a criação da Câmara Técnica da Agenda 21 no âmbito 

do COMAN se mostrou uma relevante contribuição para este trabalho. Os trabalhos de recomposição seguem em 

andamento por parte dos antigos membros da Agenda, os quais se reúnem, via de regra, semanalmente.  

Ainda em inversão de pauta, no tópico dos assuntos gerais, foi apresentada pela srª Aline Braga, da 

SMARHS, a projeto de criação da Revista do Ambiente de Niterói (REVAN). A publicação, uma iniciativa da 

Secretaria de Meio Ambiente, propõe-se a ser uma publicação digital, como ferramenta de difusão e nivelamento de 

conhecimentos voltados ao estudo nas áreas de Ordenamento, Urbanismo e Ambiente de forma multidisciplinar. O 

conteúdo será elaborado por especialistas em suas áreas de estudos, com caráter cientifico e a revista será registrada 

no International Standard Serial Number (ISSN). A proposta de criação da REVAN foi aceita por unanimidade e 

sem ressalvas pelos presentes.  
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O Secretario Executivo em breve fala relatou e detalhou os trabalhos das Câmaras Técnicas em atividade, 

ressaltando que estas devem apresentar em próxima reunião seus respectivos planos de trabalho para o ano de 2017. 

Em prosseguimento, o Sr. Gabriel Mendez, da SMARHS, relatou aos presentes o trabalho de construção por 

parte das Câmaras Técnicas de Saneamento e Legislação Ambiental da proposta de regulamentação do 

licenciamento ambiental. A proposta segue o modelo de um decreto executivo, conforme orientação da PGM; a 

minuta deste decreto segue em análise nas CTs, e será apresentada em sua completude na próxima reunião ordinária 

do Conselho. 

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

unanimidade, e sem ressalvas.  

O Secretario de Meio Ambiente, Presidente do Conselho, por fim, apresentou-se aos presentes e propôs a 

continuidade do Sr Gabriel Mello Cunha como Secretario Executivo do Conselho, proposta essa deliberada e aceita 

por unanimidade, sem ressalvas, pelos membros. O Presidente, ainda em sua fala, ressaltou a extrema importância 

do funcionamento do COMAN e suas CTs para o ordenamento ambiental do município.  

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

ano de 2017. 

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 


