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Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN), 

em 12 de julho de 2016, as 15hrs, no Auditório da Prefeitura de Niterói (Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 9º 

andar, Centro, Niterói, CEP: 240.020-206)   

 

PAUTA 

 Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

 Semana do Meio Ambiente em Niterói; 

 Câmaras Técnicas em Niterói; 

 Projetos Básicos para Utilização do FMCA; 

 Assuntos gerais. 

ATA 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS); João Luiz Gomes de Souza (SMARHS); Gabriel Mendez 

(SMARHS); Rodrigo Campos Martins (SMARHS); Joel Osório (Agenda 21/SuperCão); DEISE Faria Nunes (UFF), 

SONIA Maria Silva Rodrigues (SEMECT), Henriette Guarnieri Tubbs (FMS); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Gonzalo 

Perez (Ccron); Laura França (Câmara); Janie Garcia (UFF); Ricardo Lucio Picanço (CLIN); Magnus Batista de Souza 

(CDL); Sergio Velho (Crea-Rj); Jaqueline Rezende (Gappops); Joaquim Jorge (Comunidade); Webber Lopes (Seio 

do Mar); Denise Freitas (Publiciart); Fernanda Mezzavilla (SMU).  

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

pelo sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, seu suplente e secretário executivo do Conselho, sendo a ausência do 

presidente justificada pela sobreposição de reuniões no calendário de ações da Secretaria de Meio Ambiente. A 

reunião iniciou-se as 15:30, 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. Nesse 

sentido, passou-se ainda uma lista de presença na qual foi anotado o nome, telefone e e-mail de todos os presentes, 

com fim de manter a listagem de contatos atualizada.  

Realizou-se a leitura das atas das últimas reuniões, pelo sr. Gabriel Mello Cunha, as quais não se realizaram 

por falta de quórum. As atas foram aprovadas, sem ressalvas e por unanimidade pelos presentes.  

Brevemente foi apresentado os presentes um resumo das ações desenvolvidas pela SMARHS na Semana do 

meio Ambiente 2016, como a exposição realizada em parceria com o Plaza Shopping e a limpeza de praias do 

município, como forma de promover a educação e consciência ambiental. 

O sr. Gabriel ainda apontou a necessidade da reunião da Câmara Técnica de Áreas Verdes, para análise mais 

aprofundada dos projetos básicos a serem apresentados. Os presentes deliberaram por uma reunião no dia 19 de julho, 

as 13 horas, na sede da SMARHS.  

 Quanto a proposta de utilização de verbas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA), o sr. 

João Luiz Gomes de Souza, da SMARHS iniciou sua fala, acompanhado por uma apresentação de slides, na qual os 

presentes puderam observar os projetos básicos elaboradas pela SMARHS para o Parque da Cidade e Praia do 

Sossego. 

Foram levantadas pelo sr. João as questões de infraestrutura do Parque da Cidade, cujo projeto básico se 

propõe a melhorar, com a implementação de: banheiros, fraldários, instalação de deques de eucalipto para observação 

(feitos de forma a não degradar a vegetação local), criação de um mirante com acessibilidade, pórtico de entrada, área 

de serviço (para deposito de utensílios ligados a manutenção do parque). Foi elencado pelo sr. Gabriel a possibilidade 

de instalação de um biodigestor para um projeto piloto a ser instalado na sede do Parque, sendo isto, no entanto, parte 

futura do processo. O sr. Sergio Velho, do Crea-Rj, ressaltou o problema do estacionamento dos veículos dos 
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visitantes; sobre isso foi esclarecido que o projeto básico ainda não prevê uma solução definitiva sobre esta questão. 

Ainda em sua fala, o sr. Sergio Velho questionou a questão da segurança do Parque; neste sentido, foi esclarecido 

pelo sr. João que este apontamento não está no mérito do projeto básico, mas sim na construção do Plano de Manejo 

do Parque da Cidade.  

A srª Laura França inqueriu sobre a concessão do espaço da Lanchonete localizada no parque, ao que foi 

respondida pelo sr. João; a concessão é legal e licitada, sendo herdada da gestão da Neltur; há a previsão de após a 

conclusão das reformas do Parque da Cidade, se fazer uma nova licitação para exploração do lugar.  

Por questão de ordem, tendo em vista a necessidade do dr. Joel Osorio ter que se ausentar, foi pedido uma 

interrupção na pauta pelo Secretário Executivo e uma antecipação dos assuntos gerais, para que pudesse abordada a 

questão da Agenda 21 em Niterói.   

 O dr. Joel Osório iniciou sua fala com uma breve explanação dos objetivos e história da Agenda 21, bem 

como as dificuldades da concretização e manutenção da Agenda 21 Local. Em sendo assim, propôs que o Colegiado 

Local pudesse participar do COMAN, intuindo-se por meio de uma Câmara Técnica. Tal proposta foi recebida pelos 

presentes com ressalvas, ficando resolvido que este assunto seria tema de futuras discussões no Conselho.  

 Encerrada a fala do dr. Joel Osório, retomou a palavra o sr. João Luiz, passando ao projeto básico da Praia do 

Sossego. Foram contemplados neste projeto, após novos estudos, uma escada de acesso à praia com um menor número 

de degraus, bem como uma distância menor entre eles, um mirante e uma estrutura com sistema de reuso de água, 

para abrigar a guarda ambiental, banheiros e sala multiuso. O sr. Gonzalo Perez, do Ccron inqueriu sobre o ponto de 

salto de voo livre no local; sobre isto, foi informado que a regulamentação do voo livre se encontra em processo, 

sendo esta articulada pela Federação de voo livre do Estado, bem como a Secretaria de Esportes de Niterói, não sendo, 

portanto, escopo do projeto apresentado.  

 Deliberou-se ainda a questão da reunião da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental, a qual se reunirá após 

discussão remota por e-mail sobre pauta e melhor dia.  

 A reunião, após cumprimento da pauta, foi dada como encerrada. A próxima reunião ordinária está marcada 

para a última terça feira do mês de julho de 2016, dia 26, no auditório da Prefeitura.  

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 

 

 


