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Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

30 de julho 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 (CT); 

 

3- Apresentação do Plano de Saneamento Ambiental (Dayse Monassa); 

 

4- Apresentação do Projeto EcoSocial (Vitor Ramos Costa - Seplag); 

 

5- Resolução de institucionalização da garantia bancária autônoma, a primeira demanda imputada aos 

operadores fundeados no interior da Resex de Itaipu, nos termos da Moção proposta da Resex. 

 

6- Autorização para pagamento do Curso de capacitação ABNT para o setor de fiscalização da 

SMARHS; (Julia Brant) 

 

7. Assuntos gerais 

 

Ata: 

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

(CLIN); Iraci da Silva Caputo (NAI/FME); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Deise Faria Nunes (UFF); 

Gonzalo Perez (CCRON); Aderbal Falcão (Firjan); Jorge Luiz Rodrigues da Silva (FAMNIT); Henriette 

Guarnieri Tubbs (SMS); Liara William Gonçalves (SMC); Carlos Marcio Freitas da Silva 

(COOPECANIT); Fátima Valeroso (SMU); 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 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. 

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

Cunha, realiza a leitura da pauta da atual reunião e em seguida a ata da 6° reunião ordinária de 2019, 

após a leitura foi submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade sem ressalvas. O 

conselheiro representante do Conselho Comunitário da Região Oceânica (CCRON), Gonzalo Perez, 

pediu a palavra e solicitou informações sobre a futura apresentação sobre o panorama das Unidades de 

Conservação do município, que será apresentada pela subsecretaria de Recursos Hídricos/Áreas Verdes. 
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Com a palavra o estagiário da SMARHS Igor Fletcher, comunicou que assim que o setor responsável 

estiver com o material pronto, será apresentado ao conselho. 

 Por conseguinte, após intervenção, no tópico C.T, o Secretário Executivo do Conselho passou a 

palavra para a servidora Iraci Caputo, representante da Secretaria de Educação comenta sobre o evento, 

III Fórum de Educação Ambiental - Meio Ambiente e Currículo, coordenado pelo NAI que será realizado 

no Auditório Darcy Ribeiro - Rua São Pedro, 108 - Niterói no dia 7 de agosto a partir das 9 horas da 

manhã. A programação conta com apresentações de trabalhos e grupos de discussão para solucionar a 

crise socioambiental e todos estão convidados. 

 Destarte a pauta no tópico, Apresentação do Plano de Saneamento Ambiental, o Engenheiro 

Sanitarista e Ambiental, Paulo Inácio Vila Filho, da Empresa AMPLA Consultoria, vencedora do 

certame licitatório, conforme Contrato de Prestação de Serviço No 30/2019 firmado entre a empresa e o 

município de Niterói discorre sobre as diretrizes, metas e objetivos específicos a serem alcançados ao 

longo de 20 anos pelo plano. Foram tratados 4 pontos pelo engenheiro, tais como, distribuição de água, 

tratamento de esgoto, micro e macrodrenagem além da gestão de resíduos sólidos. O engenheiro também 

citou a Lei 11.445/2007 que estabelece o município como titular dos serviços de saneamento, o Decreto 

7.217/2010, que determina revisões periódicas do Plano no intervalo máximo de 4 anos e o fato da 

inexistência de um Plano impossibilitará em futuro próximo que o município busque recursos públicos 

para obras. Para tal, foi feita uma apresentação ao conselho, que pode ser encontrada no site da SMARHS 

no link https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman na parte de estudos técnicos. Após as dúvidas dos 

conselheiros serem retiradas, foi encerrada a apresentação. 

 Dando continuidade à pauta, no tópico, “Apresentação do Projeto EcoSocial” o servidor Vitor 

Ramos Costa matrícula 1244.113-0 da Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle 

de Niterói - SEPLAG apresenta os pilares do projeto que visam, promover a inclusão social a jovens de 

diversas comunidades de Niterói, oferecer oportunidades de renda para jovens em situação de 

vulnerabilidade social, reintegrar à escola promovendo capacitação profissionalizante e recuperar 

ecossistemas prevenindo a erosão superficial e evitando a ocupação de áreas de risco.  

 Para alcançar os objetivos do projeto, foi criada uma estratégia a ser seguida dissolvida em cinco 

pontos. O primeiro é a participação solicitada pela comunidade, com assinatura de caderno de encargos 

informando o interesse da comunidade em participar do projeto, o segundo ponto é a supervisão efetuada 

por um morador local, capacitado e contratado pelo projeto em cada comunidade, tendo como uma das 

prioridades a transparência de dados, sendo esta característica do terceiro ponto.  

Dando seguimento, o programa integrado terá participação intensa da prefeitura em todos os 

eixos durante 17 meses, oferecendo a possibilidade de apoio via outros programas municipais (Bolsa 

Jovem, Programa de Aceleração, etc.). Por fim, o objetivo final é o fomento da integração dos jovens 

pela educação e pelo trabalho, independente da comunidade de origem. Toda a apresentação pode ser 

encontrada no site da SMARHS no link https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman na parte de estudos 

técnicos. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
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 Avançando a pauta, no tópico, Resolução de institucionalização da garantia bancária autônoma, 

a primeira demanda imputada aos operadores fundeados no interior da Resex de Itaipu, o Secretário 

Executivo do Conselho, Sr. Gabriel Mello Cunha faz a leitura da Moção de Proposta da Resex onde os 

representantes das instituições que compõem o Conselho Deliberativo da RESEX Itaipu, trabalharam 

em cima da Minuta da Moção proposta desde 2013,  manifestando o interesse de que algumas normas 

sejam incluídas nas condicionantes de atividades que causam significativos impactos ao meio ambiente 

fundeado no interior da Resex a serem licenciadas na área abrangida pela RESEX Itaipu. O Secretário 

Executivo do Conselho continua sua apresentação expondo que a Moção proposta foi submetida a C.T 

de Legislação Ambiental do COMAN e debatida no dia 09/07/2019 sendo aprovada por unanimidade 

pelos presentes. Assim, foi submetida ao plenário do COMAN, onde se lê; “Obriga as atividades que 

causam significativos impactos ao ambiente fundeadas no interior da Reserva Extrativista Marinha de 

Itaipu (RESEX) a constituição de Garantia Bancária Autônoma a primeira solicitação como 

condicionante do licenciamento ambiental em face responsabilidade ambiental nos termos do art. 36 da 

Lei Federal n° 9.985 de 2000”. Após serem apresentados, os documentos foram entregues aos 

conselheiros para apreciação e em seguida, aprovados por unanimidade sem ressalvas. Sendo assim 

aprovada a Resolução COMAN Nº 1 DE 30 de julho de 2019. 

 Dando continuidade à pauta, no tópico Autorização para pagamento do Curso de capacitação 

ABNT para o setor de fiscalização da SMARHS, as servidoras Raissa Torres e Julia Brant com as 

matriculas 2413884 e 12444404 respectivamente, evidenciam a importância do curso para o 

prosseguimento do trabalho realizado pelo setor de fiscalização. Os cursos da ABNT são 

cuidadosamente estruturados para a aplicação das versões mais atualizadas das normas técnicas e a 

capacitação para os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente é de grande importância para o 

melhoramento do serviço prestado. Após a apresentação, foi feita uma votação onde foi aprovado por 

unanimidade a autorização para pagamento do curso de Aplicação da Norma ABNT NBR 10151/2019 

ao Controle do Ruído no Meio Ambiente - conceitos, Procedimentos e Característica dos Instrumentos 

de Medição que Atendem a legislação de fiscalização no âmbito municipal. 

 Por fim, no tópico Assuntos gerais o Gerente de Licenciamento Ambiental, Gerhard Peters, da 

empresa CGG, faz uma apresentação para o Conselho com o intuito de explicar as atividades feitas pela 

empresa na Bacia de Campos. Gerhard começa falando sobre a história da empresa, que teve seu início 

em 1931 na França e já está no Brasil desde 1961, completando 58 anos. Após, faz uma breve explicação 

do que é sísmica marítima e quais os potenciais impactos associados a atividade, detalhando todo o 

funcionamento e os equipamentos necessários para a pesquisa.  

Seguindo a apresentação, Gerhard mostra aos presentes o tramite realizado para a obtenção do 

licenciamento ambiental da sísmica marítima e todos seus processos envolvidos. Depois de esclarecer 

todas as dúvidas, o Gerente de Licenciamento Ambiental se aprofunda no Projeto Santos Fase 9 e expõe 

toda sua área de atuação, como será feito a coleta de dados e os equipamentos necessários para o 

funcionamento do projeto. No final de sua apresentação, é mostrado todos os projetos ambientais 

preventivos e mitigatórios implementados para os eventuais impactos no decorrer da operação como o 
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Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM): Visual e Acústico e o Projeto de Educação 

Ambiental dos Trabalhadores (PEAT). A apresentação se encontra no Site da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade no link; 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/atividades-anormalmente-perigosas na parte de Atividades que 

causam significativos impactos ao meio ambiente. 

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

de agosto do ano de 2019. 

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 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/atividades-anormalmente-perigosas

