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Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 28 

de novembro de 2017, Auditório do Parque das Águas (Rua Prof. Valdemir Alves Machado, 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 criação de Área de Preservação Permanente no entorno da Laguna de Itaipu; 

5.    Apresentação do projeto "Sinalização Ambiental - Preserve Itacoatiara;  

6.     Assuntos Gerais. 

 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Bruno Lessa (Câmara); Ricardo 

Portugal (CLIN); Liara William (SMC); Antônio Batista (UFF); Iraci Caputo (NAI/FME); Luiz Gustavo Moraes 

(PGM); Gonzalo Perez (CCRON); Magnus Batista (CDL); Antônio Rodrigues Carvalho (Gapops); Luciano Paez 

(SEXEC); Leila Heizer (CLIP); Sueli Pontes (CLIP); Fernando Tinoco (ACOTEM); Daniel Marques (CEDA); 

Ricardo Garcia (CEDA); Tiago Loback (CEDA); Cynthia Gorham (Mandato Vereador Paulo Eduardo); Rute 

Pereira (UFF); Bernardo Sampaio (CMARHS); Michele Meirelles (UFF); Marcelo Teixeira; Alexandre Braga 

(CBHBG/CCRON); Carlos Jamel (AWN/CLIP/CCRON); Thelma da Costa Barreto; Vereador Paulo Eduardo 

Gomes (CMN); Sebastião Raphael; Amanda Jevaux (SMARHS); Aline Moreno (SMARHS); Thaís Gama 

(SMARHS); Janaína Pontes (SMARHS). 

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

reunião pelo Sr. Gabriel Cunha, Subsecretário de Sustentabilidade da 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, quando o quórum necessário foi alcançado. Registrou-se, no 

livro de presença do COMAN, o nome dos presentes, bem como de suas instituições. Foi então realizada, pelo 

Secretário Executivo, Sr. Gabriel Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e as atas da 8ª e 9ª reuniões de 2017, 

aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. 

Dando continuidade à pauta, no tópico sobre as Câmaras Técnicas, o Secretário Executivo, Gabriel Cunha, 

justificou a ausência do relator e responsável pela CT de Legislação Ambiental, Sr. Gabriel Mendez, que estava 

participando de um curso de capacitação do Ministério do Meio Ambiente. Assim, o Sr. Daniel Marques, 

coordenador da CEDA, apresentou a Minuta de Lei de Proteção Animal que, apesar de abranger apenas animais 

domésticos, possui aspectos ligados ao meio ambiente, portanto, foi entendida pela Procuradoria Municipal que 

havia a necessidade de ser apresentada e aprovada no COMAN. Este decreto regulamenta as campanhas de adoção 

de animais domésticos nos logradouros públicos de Niterói. A minuta foi enviada a todos os conselheiros para 

contribuição e foram acatadas todas as sugestões. O Secretário Executivo então pôs em votação a minuta, que foi 

aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 

Em prosseguimento, no tópico sobre as Câmaras Técnicas (CT), como não havia representante da CT da 

Agenda 21, que justificou ausência, seguiu-se com a CT das Áreas Verdes, onde a Srª Amanda Jevaux, 

Subsecretária de Recursos Hídricos/Áreas Verdes, falou sobre a proposta de criação de Área de Preservação 

Permanente no entorno da Laguna de Itaipu. Foi evidenciado pela Subsecretária de Recursos Hídricos/Áreas Verdes 

que existe um Decreto Estadual nº 41.266/2008 (PESET - Ampliação) que estabelece a APP da Laguna de Itaipu, 

ainda válido. Assim esta apresentação é sobre ponto de vista das Áreas Verdes sob esta APP. 
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O Vereador Bruno Lessa pediu a palavra para falar rapidamente sobre o Plano Diretor, cujo processo 

legislativo encontrava-se suspenso devido a um mandato de segurança impetrado pelo Vereador Carlos Jordi, caso 

não fosse derrubado até o final da semana (01/12/2017), provavelmente o Plano Diretor não seria revisto e votado 

ainda em 2017. Foi questionado quanto a possibilidade de modificações na emenda, onde prontamente respondeu 

que existe sim a possibilidade pois a suspensão foi realizada com a emenda ainda em aberto. Disse, também, que 

assim que a liminar caísse, o prazo seria reaberto.  Além disso, evidenciou que o posicionamento da SMARHS em 

relação Laguna de Itaipu é a preservação da área proposta. 

O Secretário Executivo agradeceu a participação do Vereador e conselheiro, Sr. Bruno Lessa, pediu para 

que a Srª Amanda Jevaux, Subsecretária de Recursos Hídricos/Áreas Verdes, apresenta-se a proposta da SMARHS. 

Porém, o Sr. Gonzalo Perez, do CCRON, pediu a palavra para sintetizar o que havia sido defendido por uma 

convidada, deixando claro que ele solicitou a apresentação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) na pauta do 

COMAN e todos devem estar cientes das limitações do Conselho e da força política das empreiteiras. 

Em seguida, a Srª Amanda Jevaux iniciou sua apresentação fazendo uma retrospectiva de tudo que já foi 

realizado na região no tocante ao zoneamento da área.  Em 2002, o Plano Urbanístico da Região Oceânica 

estabeleceu um bosque lagunar, pois esta área foi considerada Área de Especial Interesse Ambiental. Em 2003 foi 

criado um decreto de zoneamento do bosque lagunar, que se trata de um parque com suas vocações e restrições. Em 

2008, foi criado o decreto de expansão do PESET, onde teve seus limites expandidos para a Laguna de Itaipu, 

contemplando o mosaico de áreas de proteção, áreas sensíveis e de uso especial. Em 2011, foi criado uma FMP, 

com os contornos atuais da área de proteção através do Decreto 42.355/2010 alterado pelo 42.934/2011. 

A Srª. Amanda disse que no final de 2016, chegou, até a equipe da Subsecretaria de Recursos 

Hídricos/Áreas Verdes, uma proposta encaminhada pelo Comitê Lagunar Itaipu-Piratininga (CLIP), que contempla 

a área do PESET, mas não a área conhecida como “APP do Juiz” (decisão de 2008). A proposta do CLIP era muito 

boa e seguia os limites parecidos com do PESET. Esta proposta foi analisada e encaminhada para Secretaria de 

Urbanismo, já pensando na revisão do Plano Diretor.  

Continuou explanando que a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) lançou um edital de um estudo da 

área, onde definia área úmida e seca que praticamente não difere do desenho feito em 2012 pelo IBAMA, INEA e 

SMU. De mãos deste e outros estudos, a SMARHS, entende que a principal vocação da área é a preservação. Assim 

sendo, foi criada uma proposta da SMARHS para a região que é mais restritiva do que as existentes, contemplando 

a área proposta pelo CLIP e áreas não citadas em nenhuma outra proposta, como a Duna Grande e Duna Pequena, 

além do entorno imediato da laguna. O intuito principal desta proposta é conciliar os interesses. A Srª Amanda 

Jevaux deixou claro que esta é a proposta da SMARHS que será discutida com a Secretaria de Urbanismo, mas não 

necessariamente é o que ficará definido no Plano Diretor. 

O Sr. Gonzalo Perez, do CCRON, fez duas observações: uma sobre a atual situação do PUR da Região 

Oceânica, onde mostrou 2 áreas atualmente desprotegidas, que na verdade são Áreas de Especial Interesse 

Urbanístico e de Recreação. Além disso, mostrou dois mapas: um do PUR e um feito pela Fundação Getúlio 

Vargas. O mapa utilizado para o do diagnóstico (FGV) apresenta uma área como protegida e o utilizado no PUR 

não a considera assim. Outro ponto, é sobre a Ilha do Tibau que não aparece no Plano Diretor e é contemplado com 

um projeto sustentável com financiamento do CAF. 

Respondendo ao questionamento de uma convidada, a Srª Amanda Jevaux esclareceu que quando a 

proposta foi encaminhada para a SMU, a intenção inicial era a criação da APP por decreto. Contudo, devido ao 

andamento das discussões do Plano Diretor, acredita-se que a incorporação desta proposta ao mesmo seja suficiente 

para a proteção da área em questão. Corroborando com a Srª Amanda Jevaux, o Vereador Bruno Lessa disse que se 

esta proposta for votada e aprovada, a área não corre risco de ser utilizada para fins de construção, ou seja, está 

resguardada sua proteção. Já um decreto é mais frágil do que uma determinação no Plano Diretor. A Subsecretária 

afirmou que já havia enviado à SMU tal proposta. 
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O Secretário Executivo pôs em votação a proposta da SMARHS para criação da APP que foi aprovada por 

unanimidade e sem ressalvas para ser enviada à Câmara dos Vereadores. 

Dando continuidade à pauta, o Sr. Sebastião Raphael, arquiteto e designer, apresentou o projeto 

"Sinalização Ambiental - Preserve Itacoatiara”. O mesmo iniciou agradecendo a oportunidade, parabenizou pela 

participação da sociedade no COMAN. O objetivo do projeto é trabalhar com a sinalização ambiental no bairro de 

Itacoatiara, fazendo com que todos os empreendimentos de Niterói, seja de ordem pública ou privada, comecem a se 

responsabilizar e preocupar em sinalizar para a sociedade o projeto ambiental que está acontecendo. São um total de 

20 placas dispostas nos muros/casas dos moradores. Outro ponto é que não existe nenhum tipo de comunicação 

efetiva junto à sociedade. Assim, o ponto de partida do projeto será Itacoatiara por ser um ponto ecológico 

importante, grande formador de opinião, cujas ruas possuem nomes de flores. Depois esse projeto será ampliado 

para outros locais da cidade, buscando conscientizar a sociedade como um todo. As placas terão a imagem da flor 

referente ao nome da rua, desta forma irá informar e educar ao mesmo tempo, por associação. O projeto tem como 

objetivo principal gerar consciência, consequentemente prevenindo, pois, população educada não estraga, ajuda a 

proteger. Este projeto será submetido a SOAMI para análise e manifestação. 

O Secretário Executivo então disse que o intuito desta apresentação também é sugerir que o Sr. Sebastião 

Raphael faça uma minuta de projeto para as unidades de conservação que poderá avaliar como medida 

compensatória do Projeto da Bacia de Tartaruga Verde e Mestiça, assim como a reforma da sede do PARNIT, entre 

outros. 

Para finalizar, o Secretário Executivo, pediu, no tocante às rubricas do Fundo, a aprovação dos membros 

ainda presentes da troca de um dos cinco automóveis populares que serão adquiridos por um saveiro. Este pedido já 

havia sido aprovado pelos membros que tiveram que se ausentar mais cedo e foi aprovado por unanimidade e sem 

ressalvas pelos restantes. 

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

do ano de 2018.  

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 


