
 
 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN)              

em 28 de Junho de 2020. Realizada em plataforma virtual de videoconferência (Google Meets) 

Pauta: 

1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião 

2 - Câmaras Técnicas 

3 - Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

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

Deise Faria Nunes (UFF); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Gonzalo Cuevas (CCRON);           

Ricardo Portugal (CLIN); Liara William Gonçalves (SMC); Fátima Valeroso (SMU); Tainá           

Mocaiber (OAB); Magnus Baptista de Souza (CDL); Jorge Luiz Rodrigues da Silva (FAMNIT). 

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 informar a pauta da presente reunião, realizou a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária de                  

2020 e submeteu a mesma a plenário. A referida ata foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade                

e sem ressalvas. 

Seguindo a pauta, iniciou-se o assunto referente às Câmaras Técnicas. Desta Forma, passou-se             

a palavra para Victor de Moraes Lopes, chefe do setor jurídico da SMARHS e coordenador da C.T de                  

Legislação Ambiental. Este iniciou sua fala informando aos conselheiros a respeito dos andamentos             

que ocorreram na SMARHS quanto a temática da referida C.T. Falou-se, em um primeiro momento,               

da criação de um Sistema Municipal de Unidades de Conservação, que atuaria de forma complementar               

ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e ressaltou que, caso essa proposta se               
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concretize, Niterói será o primeiro município carioca a possuir um sistema de unidades de              

conservação. Também foi dito que, tal medida visa otimizar a gestão das unidades de conservação em                

nossa cidade a partir da elaboração de critérios mínimos na criação e implementação de planos de                

manejo e planos de gestão das unidades de conservação.  

Por hora, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação ainda está sendo esboçado,             

contando com os esforços tanto dos membros da C.T. de Legislação Ambiental quanto de Membros da                

C.T de Áreas Verdes e, nesse escopo, foi feito um levantamento a respeito de todos os municípios que                  

possuem um sistema de unidades de conservação aprovado, além de se realizar uma reunião com               

membros da Secretaria de Meio Ambiente do município de Campinas/SP. Concluiu ao dizer que              

têm-se a expectativa de apresentar uma minuta referente a essa proposta no COMAN e nas C.T.s em                 

meados de outubro. 

Dando continuidade a sua fala, o coordenador comunicou que outro instrumento que está             

sendo elaborado é o termo de guarda de animais domésticos, visando formalizar a situação de alguns                

protetores de animais que se encarregam de proteger as criaturas domésticas em parceria com a               

prefeitura. Também há expectativa de apresentar uma versão mais elaborada deste instrumento nas             

próximas reuniões. 

Continuando sua fala, Victor de Moraes Lopes informou que a minuta do procedimento de              

embargo está finalizado, foi aprovado pelo setor de fiscalização e está sob análise da Procuradoria               

Geral do Município (PGM) para chegar na versão final do termo deste procedimento. Destacou que há                

um desejo de que esse instrumento seja apresentado e aprovado por resolução no COMAN, uma vez                

que trata-se de um procedimento de intervenção na propriedade e seria bem vinda uma maior               

participação popular na aprovação desta normativa, buscando atribuir-la mais legitimidade. 

Por último, o coordenador informou que outro instrumento jurídico, que se planeja            

implementar ainda esse ano, é o plano municipal de gerenciamento costeiro. Explicou a importância              

deste mecanismo normativo por conta da realidade fática de diversos clubes navais em Niterói não               

possuírem a devida licença ambiental e por conta do fato de que, através de uma legislação específica,                 

daria-se uma maior legitimidade e transparência ao setor de fiscalização ambiental. Também destacou             

a necessidade deste instrumento legal ao lembrar do caso do navio-plataforma que foi deslocado por               

um temporal para praia de Boa Viagem e ressaltou que seria mais um mecanismo protetivo contra                

esses fortuitos assim como a Resolução COMAN nº 1 de 2019 que institui a Garantia Bancária                

Autônoma para atividades que apresentem um significativo impacto ao meio ambiente.  
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Após a fala do coordenador, o conselheiro Ricardo Portugal, representante da Companhia de             

Limpeza de Niterói (CLIN), sugeriu, para elaboração do plano de gerenciamento costeiro, um contato              

da Câmara Técnica de legislação ambiental com a Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar                

(ABLM). Após essa sugestão, Victor de Moraes Lopes se manifestou favorável a colaboração desta              

associação na elaboração do plano de gerenciamento costeiro de Niterói e disse que tem desejo de                

convidar seus representantes para nas próximas reuniões da referida C.T. de Legislação Ambiental. 

Em seguida, passou-se a palavra para Raphael Braga, engenheiro sanitarista e coordenador da             

Câmara Técnica de Saneamento ambiental. Este iniciou a sua fala informando que, com o recebimento               

do laudo técnico que estava pendente em relação às Galerias Multidimensionais Rodoviárias (GMR),             

foi elaborada uma carta de recomendação deste método para obras futuras no município de Niterói.               

Foi perguntado aos conselheiros se estes desejavam fazer alguma recomendação ou ressalva a carta de               

recomendação. 

O Conselheiro Gonzalo Cuevas (CCRON) perguntou se foi realizada a verificação in loco do              

local onde foi instalado o protótipo da GMR para se analisar a situação atual da obra. Em resposta, o                   

coordenador da C.T. esclareceu que a visita ao local da obra se justificava por conta de uma suposta                  

ausência de laudo técnico e, como foi enviado um laudo técnico posteriormente, referente a visita               

técnica da EMOP, em 2010, não se justificava uma nova visita técnica ao local. 

Gonzalo então disse que esperava a realização de uma visita mais atualizada ao local, uma vez                

que já se passaram 10 anos da visita técnica realizada pela EMOP. Em função disso, preferiu se abster                  

quanto a aprovação da carta de recomendação da GMR. 

Em resposta, o engenheiro civil responsável pelas GMR, Maurício Santiago informou que foi             

feita uma visita recente para análise visual da qual resultaram os filmes e fotos apresentadas ao                

conselho na última reunião. 

O Conselheiro Jorge Luiz Rodrigues da Silva (FAMNIT) perguntou se o próprio conselho             

poderia fazer uma visita ao local do protótipo da obra das GMRs. O coordenador disse não haver                 

impedimento, contudo a visita dos conselheiros terá o mesmo resultado do registro fotográfico feito              

pelo engenheiro Maurício Santiago, vez que nem o COMAN e nem a SMARHS possuem capacidade               

de fazer análise laboratorial da obra. Contudo, se o conselheiro entender ser necessário, pode ser               

marcada uma vistoria visual da obra.  

Dando sequência aos assuntos da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, Raphael Braga            

apresentou a respostas às solicitações feitas pelo conselheiro Gonzalo Cuevas na última reunião do              
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conselho e formalizadas no ofício CCRON nº 35. Informou que as apresentações referentes ao projeto               

Pró Sustentável serão realizadas no Conselho a partir do mês de outubro. 

Em relação ao plano municipal de saneamento básico, será realizada uma apresentação pela             

empresa Ampla, vencedora da licitação na próxima reunião, dia 25 de Agosto e 29 de setembro. Em                 

relação a apresentação referente ao plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica da Baía de               

Guanabara, entrou-se em contato com a empresa RH engenharia, que alegou não poder realizar a               

apresentação diretamente, sendo necessário o intermédio do Comitê de Bacia Regional da Baía de              

Guanabara, que, por hora, ainda não deu retorno em relação às solicitações em pauta.  

O conselheiro Gonzalo Cuevas Indagou a respeito do plano de manejo do Parque Natural da               

Cidade de Niterói (PARNIT) que estava entre suas solicitações formalizadas em ofício. Raphael Braga              

ressaltou que ele não poderia dar essa resposta, visto que esse assunto diz respeito a Câmara Técnica                 

de Áreas Verdes e ao Pró Sustentável. Contudo, ressaltou que já foram marcadas reuniões com o pró                 

sustentável no COMAN para Outubro e Novembro de 2020.  

Seguindo a reunião, a Câmara Técnica de Áreas Verdes, apresentou a atualização de suas              

atividades, representada, em um primeiro momento, por Bruno da Silva, engenheiro florestal da             

SMARHS. Inicialmente, falou a respeito da elaboração do manual de arborização urbana de Niterói.              

Tal manual irá se destinar tanto para equipes internas da prefeitura e concessionárias, quanto para               

particulares e terá como objetivo auxiliar os destinatários nas ações de poda e manejo arbóreo em                

todas as suas fases e deixar claro as diretrizes municipais quanto ao assunto. Para a elaboração deste                 

manual foram utilizados como referências os manuais da cidade de Salvador/BA, São Paulo/SP e o               

manual da Cemig (concessionária de energia elétrica de belo horizonte). Também contribuíram para a              

elaboração deste manual as equipes de poda da prefeitura. Atualmente o manual está sendo analisado               

pela equipe de campo da  SECONSER e pela Secretaria de Urbanismo. 

Após a fala do engenheiro Bruno da Silva, a conselheira Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME)              

se manifestou explicitando sua percepção de que que tal manual terá grande importância para              

prefeitura, visto que são recorrentes as imagens de árvores depredadas em função de podas mal feitas                

por algumas concessionárias da cidade de Niterói. 

Em resposta, o engenheiro reconheceu o problema com a poda de concessionárias, sobretudo             

da Enel. Explicou que a referida empresa já foi multada por conta de poda irregular e que busca-se um                   

diálogo com esta empresa para melhorar esta situação. Falou-se que já houve alguma melhora pois a                

Enel já contratou um técnico que se responsabiliza pelas podas e já assinou um Termo de Ajuste de                  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, Centro, Niterói, CEP: 240.020-206  

Telefone: 2622-7631 / 2613-283 | E-mail:  niteroismarhs@gmail.com  

  www.smarhs.niteroi.rj.gov.br 



 
Condutas se comprometendo a melhorar as podas. Também informou que a SMARHS realizou uma              

capacitação junto a equipe terceirizada responsável pelas podas da Enel. 

Passou-se a palavra para Maria Carolina de Campos, também representando a C.T. de áreas              

verdes que, por sua vez, trouxe um informe a respeito do estudo técnico para recategorização do                

Morro do Castro, que está incluindo no sistema municipal de áreas de proteção ambiental. Por conta                

de relevância desta unidade, busca-se a recategorização desta área para ser considerada um parque              

natural municipal, tencionando, assim, uma melhor proteção desta área.  

Explicou que um estudo técnico para essa recategorização já foi feito e apresentado na C.T. de                

áreas verdes. Neste estudo inclusive, foi questionado o nome do parque e, com isso decidiu-se por                

chamá-lo de Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, visando caracterizar melhor a região e              

aumentar a sensação de pertencimento em relação aos moradores dos arredores. Falou que tal projeto               

está sendo analisado junto a órgãos do Instituto Estadual Ambiental (INEA) e pretende-se,             

posteriormente, fazer um chamamento público para apresentar o projeto para os moradores e para a               

sociedade em sentido amplo. 

Também representando a C.T. de Áreas Verdes, Mariana Monteiro de Barros e Silva, trouxe              

informações a respeito da elaboração do Guia de Trilhas de Niterói. Informou que, durante o período                

de pandemia, foi-se levantando todos os dados necessários para elaboração deste guia. A grande              

intenção deste projeto é aproximar o munícipe das unidades de conservação da cidade de Niterói.               

Falou que o guia está em fase final de elaboração e há a expectativa desta publicação ser lançada, tanto                   

em versão física quanto virtual, ainda neste ano. 

A última representante da C.T de Áreas Verdes a falar foi Dayane Andrade Bourguignon,              

engenheira ambiental do setor de áreas verdes da SMARHS. Informou que as placas de travessia de                

fauna silvestre, que foram apresentadas na última reunião do COMAN, já têm seus modelos              

finalizados e já foram definidos os animais que serão utilizados nas placas. 

Após essa explicação, passou-se para o tópico assuntos gerais. Neste momento da reunião, foi              

informado o sucesso que estavam tendo as palestras referentes ao “Webinar Educação Ambiental Para              

Todos”, organizado pela C.T. de educação ambiental, contando com mais de 800 participantes.             

Também informou a respeito da Revista do Ambiente de Niterói (REVAN) que foi publicada              

recentemente e convidou todos os interessados a enviarem artigos para as próximas edições. 

Também foi destacado pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha que, em um             

momento de flexibilização das medidas restritiva de isolamento social é necessário estar atento e              
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verificar sempre a veracidade das informações que circulam, principalmente em época eleitoral, na             

qual o potencial dos meios tecnológicos serão usados tanto para o bem quanto para o mal. 

O conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) perguntou o que a prefeitura pretendia fazer na data              

do dia mundial de limpeza de praias, uma vez que se vive em um cenário de isolamento social e não                    

caberia realizar os mutirões de coleta de lixo como nos anos anteriores. Em resposta, o secretário                

executivo Gabriel Mello Cunha explicou que se está dialogando junto com a comissão nacional do               

clean-up day e acredita que neste ano a realização deste evento deve se dar de maneira mais                 

informativa, explicando aos munícipes como costuma se dar o evento e informando o impacto do lixo                

nos ecossistemas marinhos. 

O Conselheiro Gonzalo Cuevas ainda informou sobre as últimas ressacas que a praia de              

piratininga sofreu, na qual houve parte da restinga que foi levada pelo mar. Além disso, disse que a                  

restinga recebeu uma carga de lixo plástico de pequeno porte, após essa ressaca. Destacou, que a                

remoção deste tipo de lixo é mais dificultoso e será necessário uma técnica específica a isso. O                 

conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) elogiou a menção do problema do microplástico e sugeriu uma              

maior pesquisa quanto ao tema para que, assim se delimite com se dará a atuação da prefeitura frente a                   

este problema. 

O Sr. Gabriel Mello Cunha, então informou que a prefeitura de Niterói disponibilizou um              

edital junto aos institutos de pesquisa da UFF no valor de até 25 milhões de reais e dentre os projetos                    

contemplados há um referente a pesquisa e monitoramento do microplástico nas praias de Niterói. 

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

28 – vinte e oito ) do mês de julho do ano de 2020. 

 

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. 
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