
 

 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

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

 

Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 26 de 

abril de 2016, no Auditório da Prefeitura de Niterói (Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 9º andar, Centro, Niterói, 

CEP: 240.020-206).   

 

Pauta:  

1- Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2- Indicação e apresentação de documentação para nomeação de conselheiros. 

3- Definição do plano de trabalho das Câmaras Técnicas, bem como proposta de composição; 

4- Apresentação dos projetos para utilização do FMCA no âmbito de Unidades de Conservação Municipal. 

 

Ata: 

A reunião iniciou-se as 16:20, em segunda chamada.  O Secretário de Meio Ambiente e presidente do COMAN, 

Eurico Toledo, presidiu a reunião, acompanhado pelo sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, Subsecretário de SMARHS; 

O presidente do COMAN realizou a chamada nominal dos membros, verificando o quórum necessário para 

instalação da reunião. 

Estiveram presentes nesta reunião: Eurico José de Albuquerque Toledo (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS); Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); João Luiz Gomes de 

Souza (SMARHS); Rodrigo Campos Martins (SMARHS); Magnus Baptista de Souza (Câmara de Dirigentes e Lojistas de 

Niterói - CDL); Orlando Kelles (Associação de Preservação Ambiental de Várzea das Moças - Preserv); Enny Pinheiro 

(Preserv); Fernanda Mezzavilla (Secretaria Municipal de Urbanismo); Gonzalo Perez (Conselho Comunitário da Região 

Oceânica de Niterói - Ccron); Liara William (Secretaria Municipal de Cultura - CMC); Ricardo Garcia (Mandato do 

Vereador Daniel Marques); Laura França (Assessora do Vereador Henrique Vieira, representando-o); Sergio Velho 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea – RJ); Frederico Silva (Procuradoria Geral do 

Município - PGM); Edson Pinto (Federação das Associações de Moradores de Niterói - FAMNIT); Joaquim Jorge 

(Acacicapp); Isis Cunha e Sillva (OAB Niteroi); Marcos Antônio (Gappops); Webber Lopes (Seio do Mar); Ricardo 

Picanço Portugal (CLIN); Josilma Dutra (FAMNIT). 

 

Foi apontado pela senhora Laura França a questão do horário da segunda chamada, que foi realizada para fora de 

seu horário. No entanto, nenhum dos presentes fez ressalvas ou objetou quanto a realização da reunião.  

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, para controle 

interno da SMARHS. 

O sr. Eurico Toledo se apresentou para o conselho, com breve fala, ressaltando a importância do Conselho, de sua 

manutenção e funcionamento.  

Realizou-se pelo sr. Gabriel Mello Cunha a leitura da ata da última reunião, ocorrida em 29 de março de 2016, 

sendo esta aprovada por unanimidade, com ressalvas por presentes por erros de grafia na lista de presença. 

O presidente do conselho sugeriu que o sr. Gabriel assumisse o cargo de Secretário Executivo do COMAN e, 

numa eventual falta, o representasse na presidência. Esta sugestão foi colocada aos presentes, sendo aprovada por 

unanimidade e sem ressalvas. 

Foi apontado pelo presidente que há pendencias quanto a documentação dos membros, devendo esta ser sanada o 

quanto antes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

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

No que toca as 4 Câmaras Técnicas (CT) a composição se deu por ordem de interesse dos presentes, sendo 

limitado a 5 instituições por Câmara, conforme estipulado pelo Secretário de Meio Ambiente e aprovado pelos presentes.  

Nesse sentido, definiu-se as seguintes composições para as Câmaras: CT do Comitê Gestor do Fundo Municipal de 

Conservação Ambiental, composto por Câmara Municipal, Famnit, PGM, Gappops;  CT de Legislação Ambiental, 

composto por: PGM, Clin, OAB, Gappops; CT de Áreas Verdes, composto por: Crea, Câmara Municipal, Famnit, 

Secretaria de Cultura, Preserv; CT de Saneamento Ambiental, composto por: CDL, Clin, Ccron, Famnit, Crea. 

 

Foi sugerido pelo Secretário de meio ambiente que a reunião da Agenda 21 Local de Niterói seja integrada as 

reuniões do COMAN, como forma de fortalecer o sistema colegiado ambiental de Niterói. Esta proposição foi recebida 

pelos membros do conselho sem ressalvas e decidiu-se por fazer o convite aos membros da Agenda 21 em sua próxima 

reunião. Ainda nesse sentido, o sr. Marcos Antônio, do Gappops, brevemente comentou sobre as atividades de 

reestruturação da Agenda 21 em Niterói.  

Em seguida, o presidente do Conselho iniciou o tópico relativo ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental 

(FMCA). Houve uma sucinta explanação sobre as dotações e composição do FMCA, bem como as limitações de uso em  

em unidades de conservação municipal, conforme prevê a legislação ambiental municipal sobre a utilização do FMCA.  

O sr. João Luiz Gomes de Souza, da SMARHS iniciou sua fala então, sobre a proposta de utilização de verbas do 

Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA) nos termos da legislação. Foram apresentados os 2 projetos básicos 

criados pela SMARHS, um para o Parque da Cidade e outro para a Praia do Sossego, sendo estes distribuídos entre os 

presentes para análise e apreciação. Uma cópia destes projetos básicos encontra-se em anexo a esta ata. Ressaltou-se que 

estes projetos básicos antecedem o termo de referência, bem como o edital para a execução das obras; em sendo assim 

pediu-se que todos fizessem suas analises para serem apresentadas na próxima reunião. Tal pedido foi balizado pela fala 

do sr. Sergio Velho, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, que observou que seria 

necessária uma análise completa sobre os projetos.  

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Secretário da SMARHS, ficando a próxima reunião marcada para a última 

terça feira do mês de maio, dia 31.  

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 

 
 

 

 


