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Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 29 

de novembro de 2016, 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. 1º Encontro de Unidades de Conservação; 

5. Decreto de Regulamentação do Licenciamento Ambiental; 

6. Plano de trabalho de 2017; 

7. Curso de Capacitação de poda para funcionários da ENEL; 

8. Assuntos Gerais. 

Ata: 

 Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Mello Cunha (SMARHS); Gabriella R. Biancaccio (SMARHS); 

Sonia Maria Silva Rodrigues (SMECT/FME); Carlos Spitz (OAB Niterói); Webber Lopes (Agenda 21); Joel Osório 

(Agenda 21); Ricardo L. Portugal (Clin); Aderbal C. Falcão (Firjan); Joaquim Jorge da Silva (Famnit); Einars W. 

Sturms (Defesa Civil); Renata Mouzer Lemos (SMC); Henriete G. Tubbs (FMS); Gonzalo Perez (Ccron); Jorge 

Pajuaba (4º Gemar); Leonardo Desiderio (estaleiro Brasa); Daniel Marques (Câmara Municipal) Cristiano 

Montenaro (SMARHS); Gabriel Mendez (SMARHS); Ricardo Garcia (Gesfa); Laura França (Câmara Municipal); 

Janie da Silva (Universidade Federal Fluminense). 

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, após a obtenção 

do quórum necessário para instalação da mesma. Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome dos 

presentes, bem como suas instituições. 

Foi sugerido ao plenário pelo Secretário Executivo uma inversão de pauta, a qual foi aprovada por 

unamidade. Nesses termos, a subsecretaria Amanda Jevaux, da SMARHS, realizou breve explicação a respeito da 

capacitação para poda realizada pela Secretaria a funcionários da ENEL. Em prosseguimento, relatou a realização 

do 1º Encontro de Unidades de Conservação em Niterói, ocorrido nos dias 16 e 17 de novembro no Auditório de 

Geociências da Universidade Federal Fluminense, onde pesquisadores e estudiosos apresentaram palestras e 

participaram de mesas redondas. 

O vereador Daniel Marques, suplente da Câmara Municipal de Niterói, pediu a palavra e propôs a inclusão 

em pauta da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) 2017 referente ao orçamento da SMARHS junto a 

tesouro municipal, a qual mudanças foram apresentadas na Câmara pelo mesmo. O sr. Daniel Marques propôs a 

inclusão da questão em ata da reunião, sendo aceita por unanimidade e sem ressalvas. O Secretário Executivo 

lembrou que independente da aprovação de mudanças na LDO, o Poder Executivo fica autorizado, de acordo com o 

disposto no artigo 8º da Lei Municipal Nº 3191, de 30 de dezembro de 2015, a remanejar até o limite de 30% de seu 

total de despesas. 
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Realizou-se pelo Secretário Executivo a leitura da ata da última reunião, sendo esta aprovada por 

unanimidade, e sem ressalvas. 

O Secretário Executivo ressaltou a importância dos trabalhos das Câmaras Técnicas em Niterói, sendo estes 

fóruns de discussão de ideias para implementação políticas públicas. A srª Amanda Jevaux informou que a 

realização da próxima reunião da CT de Áreas Verdes se dará no dia 14 de dezembro, na qual será definida o 

calendário de ações dessa Câmara para o próximo ano, bem como uma minuta de regulamentação de doação de 

mudas e comunicação de ações. 

A respeito das reuniões da CT de Legislação Ambiental e Saneamento Ambiental, foi informado pelo sr. 

Gabriel Mendez que estas estão ocorrendo conjuntamente pela paridade dos assuntos discutidos, e se dão 1 hora 

antes da reunião ordinária do Conselho.  

Relativo a Câmara Técnica da Agenda 21, deliberou-se que a reunião também ocorrerá 1 hora antes das 

reuniões ordinárias do Conselho, estando sob responsabilidade dos membros o chamamento de novos integrantes e 

o fomento da reestruturação do Fórum de Niterói bem como sua infraestrutura e proposições.  

Em prosseguimento, foi apresentada a proposta de regulamentação do licenciamento ambiental em Niterói 

discutida inicialmente a CT de Legislação Ambiental, no dia 29 de novembro. Nesse sentido, em primeiro 

momento, sr. Gabriel Mendez relatou brevemente o histórico legislativo desta matéria. O tramite atual do 

licenciamento ambiental foi explicado, com a diferenciação de licenciamento urbanístico e o licenciamento 

ambiental, bem como a necessidade de parametrização destas. A proposta é uma resposta legal a exigência disposta 

na lei 1.640 de 1998, a qual define a Política Ambiental de Município de Niterói, de regulamentar o licenciamento. 

A proposta foi recebida pelos presentes e será objeto de aprovação na Câmara Técnica de Legislação Ambiental, 

para então seguir ao plenário. 

Quanto a questão do plano de trabalho para 2017, foi deliberado que as câmaras técnicas levarão suas 

respectivas demandas as próximas reuniões.  

Por fim, o Secretário Executivo informou no tópico dos assuntos gerias que a realização do Dia de 

Urubuzar, o qual foi debatido em reunião anterior, teve sua data adiada de seu dia original para o dia 4 de dezembro, 

devido as condições climáticas. A programação deste dia permanece a mesma, contando com realização de uma 

blitz educativa na Estrada da Serrinha, que liga Itaipu à Itaipuaçu, em Maricá e no Parque da Cidade, na parte da 

manhã, serão realizadas atividades voltadas para o público infanto-juvenil, tais como oficinas de origamis, passeios 

guiados, dinâmicas e jogos. 

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

de dezembro, dia 27.  

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 


