
 
 

Ata da 1° reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói             

(COMAN) em 09 de dezembro de 2019, 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 (C.T.); 

3. Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, na Companhia de Limpeza              

de Niterói - CLIN. 

4.   Apresentação do Extrato do Fundo Municipal de Conservação Ambiental. 

5. Formação Avançada em Pilotos de Aeronaves Remotamente Pilotadas, Especialização em           

Regulamentação e Operações Complexas: Fiscalização e Monitoramento em atividades no Contexto           

Ambiental. 

6.   Adequação de limites e modificação do instrumento legal do PARNIT - Amanda Jevaux; 

7.   Assuntos Gerais; 

Ata: 

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

Pontual (UFF); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Ricardo Portugal (CLIN); Liara William           

Gonçalves (SMC); Fátima Valeroso (SMU); Carlos Otávio Vaz (Câmara); José Carlos Guedes            

(Famnit); Aderbal Carvalhaes Falcão (Firjan); Fernando Antonio Dias (SEOP); Igor Fletcher           

(SMARHS);  

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

representado nesta reunião pelo sr. Gabriel Mello 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 do Meio Ambiente. 

A reunião aconteceu em segunda chamada quando o quórum necessário foi alcançado.            

Registrou-se no livro de presença do COMAN, o nome dos presentes bem como as suas instituições.  

No tópico leitura e aprovação da ata da última reunião o Secretário Executivo, Sr. Gabriel               

Mello Cunha, após informar a pauta da presente reunião, realizou a leitura da ata da 10° reunião                 

ordinária de 2019, submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade com uma              

ressalva, feita pelo conselheiro Leandro Pontual (UFF) referente ao tema biodigestor, no que diz              

respeito à gestão e a segurança do processo.  

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

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

Telefone: 2622-7631 / 2613-283 | E-mail:  niteroismarhs@gmail.com  

  www.smarhs.niteroi.rj.gov.br 

 



 
 

Abrindo o tópico Câmaras Técnicas, passou-se a palavra para Victor de Moraes Lopes,             

coordenador da Câmara Técnica de Legislação Ambiental. Este, se apresentou para o conselho e falou               

brevemente a respeito da atuação da Câmara Técnica de Legislação ambiental, destacando a             

elaboração da minuta de decreto do licenciamento ambiental que está em andamento com a indexação               

de processo n° 250000987/17 e há a expectativa de apresentar ao conselho nas próximas reuniões. Em                

seguida, apresentou o extrato do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA), substituindo a             

gestora do fundo, conforme a lei 2.602/08, Julia Brant (servidora da SMARHS sob matrícula n°               

1244.440-0). O FMCA, atualmente, possui em conta o valor de R$ 8.295.084,00 (oito milhões              

duzentos e noventa e cinco mil e oitenta e quatro reais). Tal valor, representa as taxas, as multas                  

ambientais e o valor do ICMS ecológico recolhido até julho de 2019. O repasse referente ao restante                 

do ano de 2019 já foi feito à Secretaria da Fazenda, que se comprometeu a efetivá-lo até Janeiro de                   

2020. O extrato do Fundo Municipal de Conservação Ambiental pode ser encontrado no seguinte              

endereço eletrônico: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman.  

Foi questionado a respeito de qual a porcentagem que o valor do ICMS ecológico representa               

do total do extrato. o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha respondeu que atualmente              

representa em torno de 20% do total, em conformidade com o Decreto municipal n° 11.405/13, e                

destacou que Niterói é o 4° município que mais recebe valor de ICMS no Estado do Rio de Janeiro,                   

como pode ser conferido na Portaria ICMS ECOLÓGICO 2019 - ano fiscal 2020, presente no site                

http://www.ceperj.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=84# . Também reiterou que esta posição só foi         

possível por conta do município possuir um Sistema Municipal de Meio Ambiente, reiterando a              

importância que o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói representa para a cidade, com o                

mérito da participação assídua dos conselheiros.  

Continuando o tópico “Câmaras Técnicas”, concedeu-se a palavra para Amanda Jevaux,           

coordenadora da Câmara Técnica de Áreas Verdes. Esta, por sua vez, inicia sua fala informando sobre                

o lançamento do Guia Botânico de Niterói que irá ocorrer no dia 18/12 (dezoito de dezembro) no                 

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo de São Bento, Niterói a partir das 16h. Destacou que                

a elaboração do guia foi um esforço coletivo que contou tanto com a adesão de voluntários quanto                 

visitas dos técnicos administrativos a diversos locais das 5 regiões administrativas de Niterói. O              

resultado final do Guia Botânico do Município de Niterói pode ser acessado na seguinte página da                

web: https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/guia-botanico 

Posteriormente, mencionou a atuação conjunta da Câmara Técnicas de Áreas Verdes com a             

Câmara Técnica de Legislação Ambiental para promover mecanismos de recompensa para áreas de             
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preservação ambiental, via ICMS exempli gratia, ressaltando a atuação da Câmara Técnica de Áreas              

Verdes para que as unidades de conservação estejam de acordo com as exigências legais. Também               

evidenciou as expectativas que a Câmara Técnica possui para o próximo ano como a elaboração de um                 

calendário ambiental, que possuirá em destaque todas as datas comemorativas ambientais, para que se              

promova conscientização e visibilidade do trabalho feito na área ambiental. Além disso, mencionou             

acompanhamento dos novos membros do Programa Jovem Eco Social feito pelas Áreas Verdes. Mais              

informações sobre este programa estão disponíveis no site:        

http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5831:2019-06-06

-18-48-45  

Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha,            

uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado o tópico, Adequação de              

Limites e Modificação do Instrumento Legal do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) 

Assim sendo, Luma Amaral, procuradora do município de Niterói, iniciou sua fala a respeito              

dos aspectos jurídicos jurídicos relativos às mudanças ocorridas no PARNIT. Destacou que o decreto              

que instituiu o PARNIT em 2014 (Decreto nº 11.744/2014) foi alterado, removendo a área do túnel                

Charitas-Cafubá através de uma corrigenda feita junto a PGM que visava, originalmente, corrigir o              

nome do parque, incluindo a palavra “natural”, para que, assim, fosse possível registrar o PARNIT no                

Cadastro de Unidades de Conservação. Contudo, por se tratar de redução de área de conservação               

ambiental, tal modificação deveria ser feita por lei específica. Em razão da inadequação do              

instrumento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma Ação Civil Pública                

(processo n° 0049051-76.2017.8.19.0002) frente ao Município de Niterói, que ainda tramita em            

justiça, para que tal alteração fosse declarada nula. 

A procuradora também comunicou que outro motivo jurídico para adequar os limites do             

PARNIT foi o fato do Município de Niterói ter sido condenado pelo juiz federal William Douglas                

Resinente dos Santos a retirar as famílias que vivem na praia do sossego e realocar-las em áreas                 

contíguas, gerando o Decreto n° 13.373/2019. Isso demandará a cessão áreas do PARNIT com intuito               

de construir casas para estas famílias. 

Quanto às razões técnicas para a readequação do PARNIT, Amanda Jevaux explica que,             

inicialmente, O Parque Natural do Município de Niterói possuía uma área de 934 ha; com a remoção                 

da área próxima ao Túnel Charitas Cafubá em 2016, passou a ter 917 ha e, finalmente, com a nova                   

adequação técnica, o PARNIT passará a ter 897 ha. Esclarece-se, contudo, que boa parte da redução                

ocorreu após se definir melhor o limite de muitas zonas de conservação como foi o caso das ilhas, que                   
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sempre tinham um acréscimo de 10 m² em suas áreas. Também esclarece que foram retiradas áreas de                 

lâmina d’água e regiões que a já estavam asfaltadas e com edificações quando foram incluídas no                

traçado original do Parque Natural do Município de Niterói, como algumas localidades da Praia do               

Sossego. Todavia, ressalta que também houve acréscimos com a nova adequação dos limites do              

PARNIT como ocorreu ao definir com mais precisão a área interna da Lagoa de Piratininga. 

Após a explicação, submeteu-se a plenário, pelo Secretário Executivo, o redimensionamento           

do Parque Natural Municipal de Niterói sendo aprovado por unanimidade pelo conselho. Se absteve do               

voto o conselheiro Leandro Pontual (UFF).  

Adentrando o tópico referente à Formação Avançada em Pilotos de Aeronaves Remotamente            

Pilotadas, Especialização em Regulamentação e Operações Complexas: Fiscalização e Monitoramento          

em atividades no Contexto Ambiental, Raíssa de Souza Graça Torres, fiscal ambiental e servidora da               

SMARHS (sob matrícula n° 124.1388-4) explanou junto ao Conselho sobre as facilidades que tal              

ferramenta traria para a fiscalização ambiental. Foi lembrado que há uma demanda dos fiscais do meio                

ambiente pela implementação de tal tecnologia uma vez que o município possui uma área demasiada               

extensa para a quantidade de fiscais, bem como regiões de difícil acesso. Ademais, também se               

evidenciou a existência de um déficit ambiental na cidade de Niterói em relação à fiscalização e a                 

multas. A única forma de reverter esse quadro é através do ingresso de novos fiscais, via concurso                 

público, e investimento em tecnologia e capacitação para que se aumente a eficiência da equipe. O                

Conselho, então, decidiu por unanimidade implementar o curso, ficando a deliberação quanto ao valor,              

formato e ementa do curso para apreciação a seguir. 

Assim sendo, representantes da empresa Innovare, que presta serviços de capacitação na área             

ambiental, foram convidados a falar para esclarecer os valores e o formato do curso que podem                

oferecer aos fiscais. Informou-se que o curso é constituído de uma mescla de aulas práticas e teóricas e                  

possui duração de 3 dias. Também evidenciaram que o curso possui os seguintes objetivos: Que os                

fiscais tenham ciência da legislação pertinente; consigam identificar todas as responsabilidades           

inerentes a pilotagem; relacionem todas as necessidades de cadastro, inteligência e logística para             

operacionar o voo; saibam a correta aplicação do checklist para a avaliação do risco e execução do                 

voo; identifiquem todas as funções do aplicativo; analisem um cenário operacional e identifiquem os              

principais aspectos em uma avaliação de risco; saibam qual documentação é necessário para poder              

executar uma pilotagem; preparem corretamente seu equipamento para poder executar seu voo de             

forma segura; saibam os principais comando para realizar a atividade pretendida; desenvolvam as             
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manobras específicas; conduzam a aeronave com o máximo de segurança aplicando os conhecimentos             

adquiridos em sala de aula na correta pilotagem. 

Em seguida, reiterou a importância da prefeitura, enquanto poder público, utilizar as aeronaves             

de forma correta e de acordo com a legislação pertinente, para que sirva de exemplo a seus habitantes.                  

Uma vez que boa parte das aeronaves remotamente pilotadas em circulação não possuem o devido               

registro e que as normas quanto a pilotagem são desconhecidas por parte da população.  

O curso da empresa Innovare foi aprovado por unanimidade pelo Conselho no valor médio de               

R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) por fiscal, sendo 10 fiscais, o valor total é de R$                  

17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).  

O tópico 3, Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, na             

Companhia de Limpeza de Niterói - CLIN, infelizmente, não pôde ser apreciado devido ao avançar da                

hora, ficando para a próxima reunião ordinária do COMAN.   

No tópico Assuntos Gerais, o Secretário executivo do conselho Gabriel Mello Cunha convidou             

todos os presentes para o lançamento do Guia Botânico de Niterói no dia 18 de dezembro no Campo                  

de São Bento a partir das 16:00h.  

Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última             

terça-feira  do  mês  de janeiro do ano de 2020. 

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. 
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