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Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 24 

de abril de 2018, 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.   Atualização sobre o andamento dos empreendimentos: Cemitério e Conjunto Residencial em Várzea das Moças, 

Supermercado na Rua Dr. Mario Viana, Shopping Center e Torre Comercial na Av. Marquês do Paraná; 

4.   Agenda 21 em Niterói; 

5.   Assuntos Gerais. 

 

 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Ricardo Portugal (CLIN); Liara 

William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Henriette Tubbs (FMS); Gonzalo Perez 

(CCRON); Antônio Batista Oliveira (UFF); Fátima Valeroso (SMU); Rogério Derossi (CDA/OABRJ); Sidney 

Castro (PRESERV); Bernardo Sampaio (CMARHS); Joaquim Jorge (FAMNIT); Edilmo Silva; Isabella Fernandes; 

José Fernando Pereira (Associação Alto Muriqui); Ricardo Henrique (PRESERV); Rodrigo Mendes; Laercio 

Pereira; Tereza Almeida; Sebastião Carvalho (Programa S.O.S. Verde); Luiz Carvalho Jr (SERPAC); Lorenna 

Parreiras (PEA Observação); Flávia Gomes (PEA Observação); Maurício Lima Filho (PEA Observação); Daniel 

Marques (PV); Luize Machdo; Graça Oliveira;  Leonardo Barros; Vereador Paulo Eduardo; Ricardo Garcia 

(CEDA); Cynthia Gorham (mandato Vereador Paulo Eduardo); Fernando Tinoco (mandato Vereador Paulo 

Eduardo);  Aline Moreno (SMARHS); Thaís Gama (SMARHS); Mariana Vieira (SMARHS); Janaína Pontes 

(SMARHS); Luciano Paez (SEXEC); Joel Osório (AGENDA 21); Thaís Silva; Hannah Marchon; André Souza 

Brito (IFRJ); Ligia Bensadon (IFRJ). 

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 a ata da 1ª reunião de 2018, aprovada 

por unanimidade e sem ressalvas. 

Dando continuidade à pauta, no tópico sobre as Câmaras Técnicas (CT), o Secretário Executivo, pediu a Srª 

Aline Moreno, representante da CT de Educação Ambiental (EA), para apresentar os projetos que estão sendo 

desenvolvidos na CT. A Srª Aline Moreno iniciou ressaltando a maior participação dos membros da CT, o que veio 

a ajudar muito tanto na organização da Semana do Meio Ambiente de 2018 quanto na Semana Municipal de 

Educação Ambiental na Escola, que ocorrerá do dia 04 de junho a 08 de junho de 2018, cujo objetivo é trabalhar 

com os docentes da rede particular e pública do município, aberto a quem mais interessar. No evento compreenderá 

palestras, oficinas, teatro e será em breve divulgado (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/semeae). Finalizou 

convidando os presentes a participarem da CT de EA. 

Em relação à CT de Áreas Verdes, o Sr. Sidney Castro, da PRESERV, relatou não ter novidades e que a 

Subsecretária de Recursos Hídricos/Áreas Verdes se encontrava em um congresso internacional de Unidades de 

Conservação representando a Prefeitura de Niterói. Já em relação à CT de Legislação Ambiental, o Secretário 

Executivo relembrou que a mesma se encontra momentaneamente suspensa, em virtude do pedido de exoneração do 

Sr. Gabriel Mendez e da convocação do próximo candidato aprovado no concurso da SMARHS. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/semeae
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Em prosseguimento, a CT do Fundo Municipal de Compensação Ambiental encontra-se nos trâmites 

administrativos das rubricas que foram aprovadas pelo Conselho. Os Termos de Referência foram encaminhados ao 

4º andar para a realização da licitação das mesmas. Assim que estiverem especificados os valores, serão 

apresentados ao COMAN. O Sr. Gonzalo Perez, do CCRON, reiterou a relevância desta apresentação em vista do 

extrato do Fundo. 

Em seguida, o Secretário Executivo convidou a Srª Mariana Vieira, Diretora do Licenciamento, para 

apresentar a atualização do andamento dos empreendimentos: Cemitério e Conjunto Residencial em Várzea das 

Moças, Supermercado na Rua Dr. Mario Viana, Shopping Center e Torre Comercial na Av. Marquês do Paraná. A 

Srª Mariana Vieira relatou ao Conselho que, em relação ao cemitério, existe um processo em andamento na 

SMARHS, contudo ainda não teve desdobramento. Em caso de interesse, basta acessar o processo pelo site da 

SMARHS (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/consultadeprocessos), Nº 250001527/2015. Já para o 

Supermercado na Rua Dr. Mario Viana, foram emitidas duas autorizações: a de demolição em 2015 e a de desmonte 

em 2017. Evidenciando sempre que através do site pode ser feito o acompanhamento dos processos, neste caso Nº 

250001830/2015 e Nº 250001831/2015. Para ter acesso ao mesmo, basta comparecer a SMARHS, no setor de 

Protocolo e pedir uma cópia. A Srª Fátima Valeroso, da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), para esclarecer 

algumas dúvidas do Vereador Paulo Eduardo, disse que, para aprovação pela SMU, tem que existir um Estudo de 

Impacto Ambiental simplificado, assim como o Relatório de Impacto Ambiental referente ao supermercado, 

aprovado pela SMARHS; Estudo de Impacto Viário, aprovado pela Secretaria Municipal de Transporte e Estudo de 

Impacto de Vizinhança aprovado pela SMU. Para finalizar as atualizações, a Srª Mariana informou que não existe 

processo aberto, na SMARHS, referente ao Minha Casa Minha Vida (MCMV), nem ao Shopping Center e Torre 

Comercial na Av. Marquês do Paraná. Só para esclarecer o caso do MCMV, o Sr Sidney Castro, do PRESERV, 

disse que este processo se encontra no INEA.  

Em relação à CT da Agenda 21, o Sr. Joel Osório, coordenador da mesma, disse que estão agendando uma 

visita a UFF para ter maior conhecimento do Plano de Logística Sustentável desenvolvido por eles. Terminou 

convidando a todos para reunião da CT da Agenda 21 logo após a reunião do COMAN. 

Seguindo a pauta, no tópico Assuntos Gerais, a Srª Janaína Pontes, assessora da Subsecretaria de 

Sustentabilidade, apresentou um resumo da atividade realizada na Praia de Charitas, dia 22 de abril, “Oceano Sem 

Plástico”, juntamente com Instituto Baía de Guanabara e WWF. Foi realizada uma limpeza com a participação de 

mais de 160 voluntários. Em relação à Semana do Meio Ambiente, realizada pela PMN, que acontecerá do dia 04 a 

10 de junho de 2018, a saber: dia 04 – abertura e plantio no PARNIT; dia 05 – seminário no Memorial Roberto 

Silveira (Caminho Niemeyer), trilha ecológica Horto Viveiro UFF com alunos da Rede Municipal, oficina de 

fotografia (Horto Viveiro da UFF); de 05 a 09 de junho – Exposição de energia fotovoltáica/ eólica, mobiliário e 

livros reciclados pela CLIN no Plaza Shopping e Multicenter e distribuição de mudas pela CLIN; dia 06 – workshop 

sobre resiliência frente às mudanças climáticas, trilha no Caminho de Darwin e oficinas (yoga, educação ambiental, 

alimentação saudável, hortas e gestão de projetos); dia 07 – oficinas (papel semente), arte e bambu na UFF, 

palestras e apresentação de trabalhos científicos; Dia 08 – atividade na plataforma Digital Engenhoca, Exposição na 

Praça Araribóia (O impacto do plástico), apresentação da peça teatral “Vem pular no rio”, no Campo do São Bento; 

dia 09 – limpeza da Praia de Itaipu e dia 10 – passeio ciclístico pelo Túnel Charitas-Cafubá e plantio. 

Por fim, Sr. Gonzalo Perez, do CCRON, apresentou uma carta aberta ao COMAN, Ofício 06/2018 do 

CCRON, constando diversos tópicos que, segundo ele, não haviam sido respondidos. Em relação aos tópicos 

levantados que cabiam ao COMAN, foi esclarecido que estes já haviam sido sanados em reuniões anteriores e por 

ofício. Salvo os tópicos “b- apresentação ao COMAN do estudo da área, do entorno da lagoa de Itaipu, feito pela 

Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), onde definia área úmida e seca que praticamente não difere do desenho 

feito em 2012 pelo IBAMA, INEA e SMU; c. informação sobre o grupo de trabalho formado pelo INEA, PMN e 

MPF para estudar e propor a faixa marginal da lagoa de Itaipu”. Depois de perguntado a representante da SMU, esta 

respondeu que devem ser solicitadas diretamente a SMU. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/consultadeprocessos
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Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira do mês de maio 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 


