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Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 28 

de março 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 das Câmaras Técnicas para 2017;  

6.     Dia Mundial da Água; 

7.     REVAN; 

8.     Indicação e documentação de Conselheiros; 

9.     Assuntos Gerais. 

Ata: 

 Estiveram presentes nesta reunião:  Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Antônio Batista 

(Universidade Federal Fluminense –UFF); Sonia Maria Silva (Secretaria de Educação); Henriette Tubbs (Secretaria 

de Saúde); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Gonzalo Perez (CCron); Ricardo Portugal (Clin); Rivamar Muniz (Crea-

RJ); Renata Mouzer (Secretaria de Cultura); Bruno Lessa (Câmara Municipal); Aldeir de Carvalho (Firjan); Daniel 

Marques (CEDA); Jorge Martins (UFRJ); Cristiane Martins (OCA-Organização Coletivo Ambiental); Rogerio 

Derossi (CDA/OAB); Jaqueline Ribeiro (Gapops); Renato Borges Pacheco (Vigilância Sanitária); Ledilson Paiva 

(Plantão de Notícias); Sueli Pontes (CLIP); Jorge Pajuaba (4ºGEMAR); Joel Osório (Agenda 21); Joaquim Jorge 

(Agenda 21); Fatima Valeroso (Secretaria de Urbanismo); Priscilla Saezedas (Agenda 21); Lucas Castro Faria 

(Preserv); Sarah Salvador (Preserv); Ricardo Garcia (CEDA); Cynthia Gorham (Mandato Paulo Eduardo); Gabriel 

Mendez (SMARHS); Amanda Jeuvoux (SMARHS); Janie da Silva (UFF); Fabiana Barros (SMARHS); Rodrigo 

Martins (SMARHS).    

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

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 

proposta pelo secretario executivo uma inversão de pauta, a qual foi aceita pelos conselheiros por unanimidade e 

sem ressalvas.  

O senhor Eduardo, servidor da SMARHS fez breve explanação sobre a A3P, com foco no consumo 

sustentável da energia elétrica e recursos hídricos em todas as instalações da administração publica municipal de 

Niterói. Foram levantados os passos necessários para a implementação de programa voltado ao consumo 

sustentável, como o levantamento de dados, contas de consumo e outras informações para realização de diagnostico 

de todas as unidades que compõem a administração municipal.    

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

por unanimidade, e sem ressalvas.  
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Em prosseguimento, ainda em inversão de pauta, o senhor Gabriel Mendez, servidor da SMARHS, iniciou 

sua fala a respeito dos trabalhos das CTs de Legislação e Saneamento Ambiental, com enfoque na proposta de 

regulamentação do Licenciamento Ambiental. Tal regulamentação, cujas discussões continuam em andamento, 

encontra-se em formulação pelo corpo técnico da Secretaria, bem como dos membros das CTs, e será apresentada 

em momento futuro na forma de minuta de decreto executivo.  

A subsecretária de Meio Ambiente, Amanda Jeuvoux, em segundo momento, explanou os trabalhos da CT 

de Áreas Verdes, cujo foco se deu sobre o ICMS Ecológico (Verde). A subsecretária explicou aos presentes que o 

sistema de cadastramento mudou, tornando-se online; ressaltou-se a necessidade do funcionamento dos conselhos 

das Unidades de Conservação Municipais. Neste ponto, o entendimento é que o COMAN, como conselho 

consultivo e deliberativo do sistema municipal de Meio Ambiente funciona, respaldado na legislação vigente, como 

conselho gestor das Unidades de Conservação Municipais, por meio de sua CT de Áreas Verdes. Este entendimento 

foi deliberado pelos conselheiros e aprovado por unamidade e sem ressalvas. 

O doutor Joel Osório apresentou-se aos presentes, para informar aos presentes que o grupo de trabalho da 

Agenda 21 em Niterói realizará a eleição de recomposição do Fórum Municipal, marcada para o dia 14 de junho, 

com o intuito de formalizar os trabalhos e atividades da Agenda. 

Em relação ao Dia Mundial da Água, foi informado pelo secretario executivo do Conselho que a SMARHS, 

em parceria com o Núcleo de Ações Integradas da Secretaria de Educação visitou 20 unidades municipais de 

educação para a realização com os alunos e professores de ações de sensibilização e educação ambiental no que toca 

ao uso sustentável de recursos hídricos em celebração ao Dia Mundial da Água.  

O secretario executivo ainda em sua fala informou que o conselho cientifico e o conselho administrativo da 

Revista do Meio Ambiente de Niterói (REVAN)  foram estabelecidos. A revista, segundo o cronograma de trabalho 

a SMARHS deverá ser lançada durante a Semana do Meio Ambiente 2017.   

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


