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Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 27 

de junho 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.    Relatório das ações desenvolvidas na Semana do Meio Ambiente 2017; 

5.    Aprovação dos recursos do Fundo de Conservação Ambiental do Município para atividades afins;  

6.    Atualização do processo de licenciamento do Cemitério em Várzea das Moças; 

7.    Assuntos Gerais. 

 

 

Ata: 

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

Janie Garcia (UFF); Joel Osório (Agenda 21); Webber Lopes (Seio do Mar); Rogerio Derossi (OAB-Niterói); 

Jaqueline Ribeiro (Gapops); Antônio Rodrigues (Gapops); Fatima Velaroso (Secretaria de Urbanismo); Liara 

William (SMC); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Bernado (?) (Mandato do Vereador Bruno Lessa); Sônia Maria 

Rodrigues (SME);  Marcela Munch (Mandato da Vereadora Talíria Petrone); Amanda Jevaux (SMARHS); Tainah 

Monnerat (SMARHS); João Luiz (SMARHS); Antônio Batista Oliveira (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Jorge 

Pajuaba (4º GEMAR); Renato Guima (Seio do Mar); Décio (SEMPAS); Flávia Duran (SEE2SEA); Hannah 

Marchon (SEE2SEA); Aline Braga (SMARHS); Rodrigo Martins (SMARHS); Thaís Gama (SMARHS); Gabriel 

Mendez (SMARHS).       

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. Em 

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

unanimidade e sem ressalvas.  

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

foi aprovada por unanimidade. Assim sendo, o Secretário Executivo apresentou o relatório de todas as atividades 

desenvolvidas pela SMARHS durante a Semana do Meio Ambiente 2017 e propôs que a Semana do Meio 

Ambiente de 2018 seja realizada de forma conjunta com as demais secretarias da Prefeitura de Niterói, com o 

planejamento iniciando-se mais precocemente para o alinhamento de todas as frentes de trabalho. 

Ainda em inversão de pauta, a Sra. Tainah Monnerat, da SMARHS, de acordo com a solicitação do 

Conselheiro Ricardo Portugal (CLIN) em reunião anterior, apresentou a atualização do processo de licenciamento 

do Cemitério em Várzea das Moças. De acordo com a mesma, a SMARHS está aguardando resolução do INEA que 

determinará a quem pertence a competência para o licenciamento da área. Em relação aos questionamentos sobre o 

local de instalação do empreendimento, a mesma deixou claro que não seria instalado na área do PESET e sim na 

zona de amortecimento. Citou ainda o fato de não existir proibição de construção na área em questão nem no Plano 

de Manejo do PESET nem o Plano Diretor de Niterói. Contudo, foi enfatizado que nada será licenciado sem que 

haja um “nada a opor” por parte do PESET.  

Corroborando com o discurso da Sra. Tainah Monnerat, o Sr. Eurico Toledo, Secretário do Meio Ambiente, 

reafirmou que, mesmo o empreendimento sendo prioritário para o governo, só será efetivado, seja pela SMARHS 

ou pelo INEA, caso esteja dentro de todos os processos legais pertinentes. Outro ponto esclarecido pelo mesmo foi 

quanto ao não comparecimento de um representante da SMARHS na audiência pública referente ao processo. A 

audiência foi realizada em um sábado e feriado, eximindo a SMARHS da presença. 
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Em prosseguimento, a Sra. Amanda Jevaux, da SMARHS, apresentou as atividades que vem sendo 

realizadas pela Subsecretaria e Câmara Técnica das Áreas Verdes. Dentre elas estão: reuniões realizadas pela CT no 

tocante ao decreto sobre o cadastramento de empresas aptas a realização de plantio, supressão e poda de vegetação; 

a normativa sobre adoção de restingas que busca resolução para os diversos problemas municipais com relação a 

este tipo de vegetação e apresentou os produtos já prontos do Atlas de UC’s. Além disso, vem sendo realizadas 

reuniões semanais para a revisão do Plano Estratégico do SIMAPA prevista para terminar em julho de 2017. Ao se 

findar esta revisão, será realizada a revisão do Plano de Manejo do PARNIT. 

Novamente foi feita nova inversão de pauta a pedido do Secretário de Meio Ambiente, Sr. Eurico Toledo, 

para discorrer sobre aprovação dos recursos do Fundo de Conservação Ambiental do Município para atividades 

afins. O Secretário de Meio Ambiente inicialmente apresentou o valor total disponível no Fundo de Conservação 

Ambiental do município, R$ 3.827.025,70. Em seguida, apresentou as rubricas elencadas para o uso do Fundo, 

sendo estas: 1 – Fortalecimento da Instituição através da aquisição de 5 veículos (modelo popular), que serão 

alugados com combustível após procedimento licitatório; 2 – Aquisição de equipamentos para fortalecimento da 

Guarda Municipal; 3 – Serviços (contratação de empresas para autogestão do PARNIT: manutenção e segurança); 4 

– Capacitação do quadro estatutário dos servidores; 5 – Acessibilidade da Praia do Sossego, Infraestrutura para a 

sede do Parque da Cidade, já aprovado o projeto conceitual por este Conselho, assim como criação de área de 

soltura de animais silvestres no PARNIT; produção do Guia Botânico; Plano de Arborização Urbana; Co-gestão da 

SMARHS com INEA- da Reserva Darcy Ribeiro; Gestão do Parque Eduardo Travassos junto a Câmara Técnica de 

Áreas verdes, mais conhecido como Parque das Águas. No Engenho do Mato a Praça Augusto Gomes da Silva e 

finalmente o Plano de Mata Atlântica. Após apresentação foi votada e aprovada por unanimidade a gestão dos 

valores das rubricas referente aos tópicos supracitados e que serão apresentados em posterior reunião específica 

para aprovação pelo Conselho. 

Por fim, apresentado ao Conselho Municipal do Meio Ambiente de Niterói quanto à aprovação das contas 

nos termos do art. 10 e art. 11 da Lei Municipal nº 2.602 de 14.10.2008 c/c inciso XXI do art. 7º da Deliberação 

TCE nº 200/96. 

Dando continuidade às Câmaras Técnicas, o Sr. Gabriel Mendez, da SMARHS, apresentou um chamamento 

ao Conselho para participação na discussão sobre a proposta de regulamentação do licenciamento ambiental 

municipal. As reuniões da CT de Legislação ocorrem na última terça-feira do mês às 14h no mesmo local da 

reunião do COMAN. Esta proposta busca atualizar e agilizar o processo de licenciamento municipal e, portanto, é 

importante a colaboração dos conselheiros e da população. 

Em seguida, foi proposta pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, a criação da Câmara Técnica 

de Educação Ambiental sob a coordenação da servidora concursada Sra. Aline Moreno, da SMARHS, composta 

pela SMARHS, CLIN, Secretaria de Educação e UFF. Pediram participação como convidados: 4ºGemar e Gapops. 

A criação foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.  

Posteriormente, nos assuntos gerais a Sra. Aline Moreno fez uma breve exposição sobre a Revista do 

Ambiente de Niterói (REVAN). Foi informado aos presentes que a política editorial, as instruções para autores e o 

formulário de cadastro já se encontram disponíveis no site. Além disso, foi informado que, mesmo sendo uma 

revista de recebimento de fluxo contínuo, para a publicação na primeira edição serão aceitos artigos enviados até o 

dia 15 de agosto de 2017. O Sr. Gabriel Mello Cunha lembrou do calendário das audiências públicas referente a 

revisão do Plano Diretor de Niterói. 

O Sr. Joel Osório, representante da Agenda 21, informou que a eleição para recomposição dos 

coordenadores do Fórum será dia 14 de julho de 2017, na Veterinária Super Cão, domiciliada na Alameda João 

Batista, nº 49, Icaraí.  

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

ano de 2017. 
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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 


