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

29 de dezembro de 2020. Realizada em plataforma virtual de videoconferência (Google Meets). 

Pauta: 

1 - Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2 - Câmaras Técnicas; 

3 - Apresentação do balanço de atividades do COMAN (2016 a 2020);  

4 -  Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

 Estiveram presentes nessa reunião online: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); 

Leandro Pontual (UFF); Henriette Guarnieri Tubbs (SMS); Priscila Maria Danziger Schechter 

(PGM); Katia Vallado Braga (CCRON); Ricardo Portugal (CLIN); Manoel Alves Junior (CDL); 

Fernanda Mezzavilla (SMU); Liara William Gonçalves (SMC); Tainá Mocaiber (OAB). 

 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 Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN). A 

ausência do Secretário de Meio Ambiente foi justificada pela sobreposição de reuniões no calendário de 

ações da Secretaria Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS). 

 A reunião ocorreu através de plataforma online, devido às restrições sanitárias impostas pelos 

órgãos de saúde diante da pandemia por Covid-19, em 2ª chamada, quando o quórum mínimo necessário 

foi atingido. Registrou-se no livro de presença do COMAN o nome e a instituição dos conselheiros 

presentes. 

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

Cunha, após lembrar aos conselheiros a pauta da presente reunião, realizou a leitura da ata da 8ª Reunião 

Ordinária de 2020. Em seguida, a ata da 8ª reunião ordinária de 2020 foi submetida ao plenário, tendo 

sido aprovada pelos conselheiros por unanimidade e sem ressalvas. 

 Posteriormente, o Secretário Executivo do Conselho, Sr. Gabriel Mello Cunha propôs aos 

conselheiros que as recomendações presentes na ata da última reunião referentes ao Plano de Recursos 

Hídricos da Baía de Guanabara fossem encaminhadas por ofício para a Associação Pró-Gestão das 

Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap). Tal proposta foi aprovada pelos 

conselheiros por unanimidade e sem ressalvas. 

 Dando seguimento a pauta, adentrou-se o tópico pertinente às Câmaras Técnicas (C.Ts.). Desta 

forma, passou-se a palavra para o estagiário da SMARHS, Lucas Pessôa que, por sua vez, comunicou 
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aos conselheiros que Aline Moreno, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental e da 

Câmara Técnica de Fauna Silvestre, informou que ambas as C.Ts. não realizaram reuniões durante o 

mês de dezembro e, assim sendo, não haviam informes para serem passados nesta reunião do COMAN. 

 Em seguida, passou-se a palavra para o conselheiro convidado Ricardo Garcia para passar os 

informes pertinentes à C.T. de áreas verdes. Este, por seu turno, informou que a Câmara Técnica de 

Áreas Verdes realizou duas reuniões ao longo do mês de dezembro e em ambas foram discutidos planos 

de ação para o ano vindouro, envolvendo tanto a continuidade de projetos já iniciados como o início de 

novos projetos. Também se manifestou Alex Figueiredo, membro da Câmara Técnica de Fauna 

Silvestre, que destacou o grande número de resgates e solturas realizadas ao longo do ano de 2020. 

Não havendo mais informes, iniciou-se a apresentação referente ao ponto 4 da pauta, “Balanço 

de Atividades do COMAN”. Inicialmente, o Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha destacou 

que a presente gestão do COMAN teve início no ano de 2016 quando Eurico Toledo Assumiu a 

presidência do conselho coincidindo com a posse do presente Secretário Executivo do Conselho. De 

início, foram tomadas novas medidas como a criação de um website para o COMAN na qual todas as 

informações pertinentes ao conselho como sua composição e as atas publicadas podem ser encontradas 

em um formato acessível (Para acessar o site do COMAN basta utilizar o seguinte endereço eletrônico: 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). 

Inicialmente, destacou que o Conselho Municipal de Meio Ambiente é órgão colegiado 

autônomo de caráter consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador e de assessoramento do Sistema 

Municipal de Meio Ambiente – SIMMAN. O COMAN tem atribuições de assessorar o Prefeito 

Municipal na formulação da política municipal de meio ambiente e nas diretrizes governamentais de 

proteção dos recursos ambientais, bem como deliberar sobre assuntos relativos às questões ambientais 

a nível municipal. 

Ressaltou que no ano de 2016 foram realizadas 6 reuniões ordinárias e uma reunião 

extraordinária; no ano de 2017 foram realizadas 10 reuniões ordinárias; no ano de 2018, ocorreram 5 

reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária; no ano de 2019, ocorreram 9 reuniões ordinárias e 1 

reunião extraordinária; por fim no ano de 2020 ocorreram 7 reuniões ordinárias contando com a presente 

reunião. Destaca-se que a ata de todas as reuniões foram publicadas em diário oficial e estão presentes 

no site da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/atas-coman). 

O Secretário Executivo, Sr. Gabriel Mello Cunha, destacou que esse número de reuniões só foi 

possível devido a participação frequente dos conselheiros e, por conta disso, expressou seus votos de 

gratidão em relação a todos os conselheiros na figura dos que estavam presentes. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/atas-coman
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Também destacou que durante o período entre 2016 e 2020 o COMAN aprovou uma Moção 

recebida pelo Conselho da Reserva Extrativista Marítima de Itaipu (RESEX) que foi transposta pelo 

COMAN através da resolução nº 01/2019. Além disso destacou que foi aprovado pelo Conselho uma 

carta de recomendação das Galerias Multidimensionais Rodoviárias (GMRs) e foram aprovadas 4 

Resoluções. Foram essas a Resolução SMARHS 01/2017; a Resolução SMARHS 02/2017; a Resolução 

COMAN 01/2018; e a Resolução  COMAN 01/2019. 

No que diz respeito às atividades que causam significativo impacto ambiental, houve duas 

apresentações no COMAN em 2017, uma da empresa Queiroz Galvão referente ao Sistema de Produção 

Antecipada (SPA) do Campo de Atlanta Bloco BS-4, Bacia de Santos; outra consistiu de uma  Audiência 

Pública Para Licenciamento Ambiental relativa ao desenvolvimento da Produção do Campo de 

Tartaruga Verde – Bacia de Campos (Petrobras e IBAMA). No ano de 2018, houve uma apresentação 

da empresa Equinor referente a atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás no bloco BCM-

7 (Campo de Peregrino) Bacia de Campos. Por fim, em 2019 houve uma apresentação da empresa 

apresentação CGG (Consultoria EKMAN) quanto ao Projeto Santos Fase IX. (Pesquisa Sísmica). 

Quanto ao fundo de compensação ambiental municipal, foi relatado que, em 2016, o fundo 

apresentou um saldo inicial de R$ 2.680.328,82 (dois milhões seiscentos e oitenta mil e trezentos e vinte 

e oito reais e oitenta e dois centavos) e um saldo final de R$ R$ 3.497.061,84 (três milhões quatrocentos 

e noventa e sete mil e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos).  

Durante o ano de 2017, o fundo apresentou um saldo inicial de R$ R$ 3.497.061,84 (três milhões 

quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e um saldo final de 

R$ 4.116.074,68 (quatro milhõe cento e dezesseis mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). 

Também durante o ano de 2017 houve a migração da conta do Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal. 

Por seu turno, durante o ano de 2018, o fundo apresentou um saldo inicial de R$ 4.116.074,68 

(quatro milhões cento e dezesseis mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e um saldo final 

de R$ 4.178.307,04 (quatro milhões cento e setenta e oito mil e trezentos e sete reais e quatro centavos). 

Destaca-se que, durante o ano de 2018, houve um gasto de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 

referente à contratação de serviço locação de um veículo de passeio, com licitação presente no processo 

nº 250001384/2017. 

Durante o ano de 2019, o fundo apresentou um saldo inicial de R$ 4.178.307,04 (quatro milhões 

cento e setenta e oito mil e trezentos e sete reais e quatro centavos) e um saldo final de R$ 8.293.682,88 

(oito milhões duzentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). 

Destaca-se nesse ano os gastos de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). referente ao 1º Termo aditivo 

do contrato n° 02/2018 (Processo 250001384/2017) e de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais), 
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referente ao curso de capacitação de Controle do Ruído no Meio Ambiente, feito com dispensa de 

licitação uma vez que somente a ABNT pode aplicar este curso, com fundamento nos artigos 23 a 25 da 

Lei n° 8.666/93. 

Por fim, durante o ano de 2020, o fundo obteve um saldo inicial de R$ 8.293.682,88 (oito 

milhões duzentos e noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e saldo 

final de R$ 8.976.029,59 (oito milhões novecentos e setenta e seis mil e vinte e nove reais  e cinquenta 

e nove centavos).  Destaca-se os gastos de R$ 17.550,00 (dezessete mil e quintos e cinquenta mil reais), 

referente à contratação do curso de capacitação “Formação Avançada de Pilotos e Aeronaves 

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

Monitoramento em Atividade no Contexto Ambiental” (Processo 250000220/2020); e de R$ 88.304,64 

(oitenta e oito milhões trezentos e quatro mil reais e sessenta e quatro centavos) referente ao 2º termo 

aditivo do contrato n° 02/2018 (Processo 250001384/2017). 

Para acessar o relatório completo de balanços de atividades do Conselho de Meio Ambiente de 

Niterói durante os anos de 2016 a 2020, basta acessar o seguinte endereço eletrônico: 

(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman). 

Por fim, adentrou-se o último ponto da pauta, assuntos gerais. Neste sentido o Secretário 

Executivo perguntou aos demais conselheiros se algum deles gostaria de se manifestar em sede deste 

tópico. Neste sentido, os conselheiros Henriette Guarnieri Tubbs (SMS), Liara William Gonçalves 

(SMC) e  Ricardo Portugal (CLIN) manifestaram o desejo de que todos os conselheiros e colaboradores 

do COMAN tenham pela frente um ano novo melhor e que o trabalho realizado no COMAN ao longo 

de todos esses anos tenha continuidade e se intensifique mais ainda.   

  

Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-feira ( dia 26 

– vinte e seis ) do mês de janeiro do ano de 2021. 

  

Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros, segue subscrita por mim em caráter de 

resolução. 

 

        

Leandro Portugal Franzen de Lima  

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. 

 

 

 

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

