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Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 25 

de julho de 2017, 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; 

3.    Agenda 21 em Niterói; 

4.    Preparativos para o Clean Up Day 2017; 

5.    Educação Ambiental;  

6.     Assuntos Gerais. 

 

 

Ata: 

 Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Janie Garcia (UFF); Joel 

Osório (Agenda 21); Webber Lopes (Seio do Mar); Fernando Riberio (Gapops); Jaqueline Riberio (Gapops); Fatima 

Velaroso (Secretaria de Urbanismo); Liara William (SMC); Henriette Tubbs (SMS); Luiz Gustavo Moraes (PGM); 

Deise Farias Nunes (UFF); Carlos Henrique R. Coutinho (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Jorge Pajuaba (4º 

GEMAR); Halphy Rodrigues (Águas de Niterói); Décio Marins (SEMPAS); Flávia Duran (SEE2SEA); Bernardo 

Sampaio (Câmara); Ricardo Lúcio Portugal (CLIN); Aline Braga (SMARHS); Carlos Eugênio Latgé (NAI/FME); 

Iraci da Silva Caputo (NAI/FME); Marcelo Martins (Sec. do Governo); Márcia Carvalho (SOAMI); Cristiane 

Martins (OCA); Thaís Gama (SMARHS); Gabriel Mendez (SMARHS); Andrea Soffiatti; Alessandra C. Brito Silva 

Netto. 

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

pelo sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, Subsecretário de 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, ainda sem quórum necessário, devido ao tempo já aguardado. 

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

Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, o MSc. Sr. Gabriel Mello Cunha, uma inversão de 

pauta, aprovada por unanimidade. Assim sendo, a MSc. Srª Aline Moreno, coordenadora da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental da SMARHS, apresentou o “Projeto Amigos da Fauna”, uma parceria da SMARHS com 

Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal Fluminense e PESET (INEA).  Este projeto visa preservação 

da fauna silvestre através da Educação Ambiental como uma importante ferramenta e medida complementar que 

deve ser utilizada em conjunto com as atividades de resgate e reabilitação.  

O processo educativo tem a função de levar o conhecimento sobre a fauna selvagem e sua importância 

ambiental, ajudando assim a resgatar a relação que possuímos com essa fauna. Desta forma, o projeto está sendo 

desenvolvido tanto em âmbito formal, dentro das escolas, quanto não-formal, inserindo a temática nas atividades 

educativas já realizadas pela SMARHS. Como objetivos específicos, o projeto pretende apresentar ao público-alvo a 

fauna selvagem residente e transitória do município de Niterói; inserir a ideia de que todos temos o papel de 

educadores ambientais; introduzir aspectos relacionados à Saúde Pública, incluindo doenças que podem estar 

relacionadas no contato com animais selvagens e no contato destes com animais domésticos, assim como aquelas 

que podem ser transmitidas ao Homem, por fim realizar ações educativas que visem a prevenção e mitigação do 

atropelamento da fauna selvagem, que são ações já realizadas pela SMARHS desde 2016. 

Após a apresentação da MSc. Srª Aline Moreno, verificou-se, entre os presentes, o quórum necessário para 

instalação da mesma. Assim, em prosseguimento, realizou-se, pelo Secretário Executivo, a leitura da pauta da atual 

reunião e da ata da última reunião, sendo esta aprovada por unanimidade e sem ressalvas.  
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Dando continuidade às Câmaras Técnicas, o Sr. Gabriel Mendez, coordenador da Câmara Técnica de 

Legislação e Saneamento Ambiental, discorreu sobre a Proposta de Decreto para Regulamentar o Licenciamento 

Ambiental, enviada previamente aos Conselheiros do COMAN para sugestões. Esta proposta vem sendo trabalhada 

há mais um ano em conjunto com representantes da Procuradoria Municipal e da SMARHS com intuito de 

dinamizar os trâmites do licenciamento ambiental municipal. O Sr. Gabriel Mendez pediu que os Conselheiros 

votassem pelo envio da Proposta de Decreto para a Procuradoria, uma vez que o Código Ambiental do Município 

(2008) prevê essa regulamentação ainda não existente.  

Sendo aprovada, essa proposta será enviada para o Exmo. Sr. Prefeito Rodrigo Neves para sua assinatura. A 

Conselheira, Srª Fátima Velaroso, fez alguns questionamentos, prontamente respondidos pelo Sr. Gabriel Mendez e 

foi convidada pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Cunha, a participar da próxima reunião da CT de Legislação e 

Saneamento Ambiental. A proposta não teve qualquer oposição dos conselheiros. Por fim, foi aprovado, por 

unanimidade e sem ressalvas, o envio da proposta para a Procuradoria. 

Ainda no tópico Câmaras Técnicas, a representante da CT das Áreas Verdes, Srª Cristiane Martins, 

comentou sobre a finalização do Planejamento Estratégico dos Projetos que vem sendo realizados pela CT das 

Áreas Verdes, que será apresentado em agosto na próxima reunião do COMAN e deu-se início a análise do Plano de 

Manejo do PARNIT. 

O Sr. Joel Osório, representante da Agenda 21, informou que a eleição para recomposição dos 

coordenadores do Fórum que seria dia 14 de julho de 2017, na Veterinária Super Cão, domiciliada na Alameda João 

Batista, nº 49, Icaraí, não teve quórum e a nova data para eleição ficou para dia 15 de agosto de 2017.  

O Secretário Executivo, MSc. Sr. Gabriel Cunha, expôs alguns dados positivos, obtidos pela SMARHS, 

pela realização anual do Clean Up Day e apresentou os locais escolhidos para o ano de 2017: Praia de Icaraí, Praia 

de São Francisco, Praia de Charitas, Praia de Itaipu, Praia de Itacoatiara, Prainha de Piratininga, Córrego da Viração 

e Rio Jacaré. Convidou a todos a participarem do evento e falou, brevemente, sobre nosso programa de voluntariado 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMinFLVsIosIyRSeWnNlzq10i4jAFeB6UzZU-

o9T4lOVacHw/viewform?c=0&w=1) que possui atualmente 381 voluntários cadastrados. Por fim, comunicou a 

próxima data da Audiência Pública referente a discussão atinente ao Projeto de Lei Nº 08/2017 que institui a revisão 

do Plano Diretor Municipal, dia 21 de agosto, Várzea e Rio do Ouro (CIEP Djanira) e dia 28 de agosto, Charitas, 

São Francisco e Jurujuba (Paróquia S. Francisco Xavier), para maiores informações, acessar o sítio da Secretaria 

Municipal de Urbanismo: http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/. 

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

do ano de 2017. 

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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