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Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

25 de junho 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; 

 

3. Início dos estudos para criação do parque Municipal do morro do Castro 

 

4. Apresentação dos dados obtidos com o formulário para elaboração do PMMA (Plano Municipal de 

Recuperação e Conservação da Mata Atlântica); 

 

5. Apresentação de relatório da Semana do Meio Ambiente 2019. 

 

6. Assuntos Gerais 

 

Ata: 

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

(CLIN); Iraci da Silva Caputo (NAI/FME); Leandro Pontual (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Aderbal 

Falcão (Firjan); Jorge Luiz Rodrigues da Sila (FAMNIT); Henriette Guarnieri Tubbs (SMS); Liara 

William Gonçalves (SMC); Magnus Batista (CDL); 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 a ata da 5° reunião de 2019, submetida para aprovação 

do plenário e aprovada por unanimidade com uma ressalva, feita pelo conselheiro Jorge Luiz (FAMNIT), 

corrigindo o nome do titular da instituição. 

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

inversão de pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado pela representante subsecretaria de 

Recursos Hídricos/Áreas Verdes, Fabiana Barros com o número de matrícula 241444-7, no tópico Início 

dos estudos para criação do Parque Municipal do Morro do Castro, antes do tópico Câmaras Técnicas. 

A servidora da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), 

faz um informe de como andam os trabalhos dentro da subsecretaria de Recursos Hídricos/Áreas Verdes 
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para a recategorização da Unidade de Conservação (UC) do Morro do Castro, região norte de Niterói. A 

UC faz parte hoje do Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental - SIMAPA, número do Decreto 

11744/2014, e terá a recategorização para Parque Municipal do Morro do Castro. A formatação do 

estudo técnico está no início do processo sendo elaborada pelos técnicos responsáveis da SMARHS, 

todo o embasamento teórico com a motivação e a justificativa desta mudança será apresentada ao 

Conselho quando finalizado o estudo. Não será necessária a criação de uma lei, por que de acordo com 

o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) Art 22 § 5º, recategorização de UC que foi 

criado a partir de um ato normativo pode ser modificada pela mesma hierarquia de normas. Essa 

mudança de categoria é interessante para a cidade de Niterói, pois a implementação de um Parque 

Municipal, irá aumentar a área de proteção integral do município acarretando em diversos aspectos 

positivos como o aumento da presença de animais silvestres, do número de turistas além do 

fortalecimento do recebimento dos valores do ICMS Ecológico.  

Por conseguinte, no tópico 4.  Apresentação dos dados obtidos com o formulário para elaboração 

do Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica (PMMA), a servidora Fabiana 

comunicou que foram obtidos cerca de 900 formulários preenchidos pela população através da 

plataforma Colab (https://www.colab.re/) e pelo site da SMARHS 

(https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/), até o dia primeiro de maio. Os resultados estão sendo avaliados 

pelos servidores da subsecretaria de Recursos Hídricos/Áreas Verdes, para então, elaborar o PMMA.  

Ao final, Fabiana convida a todos os interessados em participar da CT de Áreas Verdes, reuniões mensais 

executadas na Secretaria de Meio Ambiente as 14 horas, sempre na última terça feira do mês. 

Destarte a pauta, o coordenador da CT de Saneamento Ambiental, Raphael Braga, comunica aos 

conselheiros a elaboração da Semana Lixo zero, que consiste no máximo aproveitamento e correto 

encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos. Todo o processo de planejamento está feito em 

conjunto pela SMARHS e os conselheiros do Fórum Lixo Zero tendo como local a ser realizado o MAC 

(Museu de Arte Contemporânea de Niterói) no início de outubro, com agenda confirmada pela Secretaria 

de Cultura. 

Em seguida, o servidor e coordenador técnico Raphael Braga, detalhou as situações dos processos 

em tramitação na prefeitura. A minuta de Decreto RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), 

sob número de processo 250001655/2015 foi encaminhado conforme despacho interno no dia 

22/02/2018 para o gabinete do Prefeito para a assinatura, com previsão de assinatura para o próximo 

mês. Em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, o coordenador indica a empresa Ampla 

Assessoria e Planejamento LTDA que ganhou o edital no processo 0332018, que visa a execução das 

obras do Plano Municipal de Saneamento do Município. Publicado no diário oficial 25 de março de 

2019. Neste momento o conselheiro Gonzalo Perez (CCRON) submeteu em plenário a deliberação de 

chamamento da empresa vencedora do certame licitatório para apresentação na próxima reunião 

ordinária do COMAN, aprovado por unanimidade.  

Dando continuidade à pauta, os servidores Igor Fletcher e Janaína Medeiros Pontes apresentaram 

no tópico cinco o relatório da Semana do Meio Ambiente, atividade coordenada pela Subsecretaria de 

Sustentabilidade da SMARHS.  

https://www.colab.re/
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/
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Falou-se que em Niterói, neste ano as ações foram iniciadas de maneira concomitante com a 

Semana de Educação Ambiental, nos termos da Lei nº 2648/2009, junto à Secretaria de Educação, 

coordenada pela C.T. de Educação Ambiental sob o tema da ONU “Poluição do ar” 

(https:nacoesunidas.org) que incitará governos, indústria, setor, privado, comunidades e indivíduos a se 

unirem para explorar a energia renovável e as tecnologias verdes, bem como melhorar a qualidade do ar 

em cidades e regiões de todo o mundo.  

Janaína continuou afirmando que as inscrições para participação no evento puderam ser 

realizadas anteriormente na plataforma web da SMARHS, totalizando 841(oitocentos e quarenta e um) 

inscritos. Sendo em torno de 70.000 (setenta mil) visualizações em nossas mídias sociais, tais como: 

Instagram; Facebook e lista de transmissão (whatsapp). Durante a Semana do Meio Ambiente a 

população de Niterói pode obter mudas de plantas nativas e livros doados pelo Horto viveiro da CLIN 

(Companhia de Limpeza de Niterói) nos Shopping Icaraí, Plaza e Multicenter, que com um excelente 

trabalho, mostrou as possibilidades de reutilização dos resíduos sólidos urbanos com uma linda 

exposição dos materiais reinventados. 

Igor destacou as ações de limpeza e plantio ocorridas em Niterói, que compreenderam os seguintes 

locais; Praia de Icaraí (1,2km), Praia e faixa da Laguna de Itaipu (1,25km), Ilha do Pontal (0,6 km), 

Horto Fonseca (10 km) e Córrego do Colibri (0,52km) totalizando 13,57 km, foram recolhidos 100 (cem) 

sacos de lixo de 100 (cem) litros, sendo estimado peso total coletado de 1 tonelada de resíduos, no tempo 

aproximado de 4 horas para cada ação. Os formulários a cargo dos coordenadores das atividades, 

funcionários da SMARHS capacitados anteriormente, indicam a presença real de cerca 2.000 pessoas 

participando ativamente das ações, dentre estes, alunos e professores da esfera pública municipal e 

estadual e privada, acadêmicos, pescadores artesanais, grupos desportivos e de escoteiros além de 

diversos voluntários não cadastrados que sensibilizados com a ação se empenharam em participar. 

Durante a programação da Semana de Meio Ambiente 2019, tivemos a abertura do SEMEAE 

(Semana Municipal de Educação na Escola) com Mesa Redonda e Oficinas no Horto Viveiro da UFF. 

Houve também o Seminário no Solar do Jambeiro sobre a Poluição do Ar, tema da ONU, com a 

participação de palestrantes das seguintes instituições:  Instituto Federal do Rio de Janeiro – Profª D.Sc. 

Mariana Spacek Alvim; Defesa Civil de Niterói – Eng.Ambiental Allan Wilis Pereira Sturms; 

SMARHS- Fiscal de Meio Ambiente Juliana Azevedo Sabino; UFF-  Prof. D.Sc. Márcio Cataldi; 

FETRANSPOR – D.Sc. Christiane Rosas Chafim. Contamos com apresentações de trabalhos científicos 

no Memorial Roberto Silveira, Limpeza do Horto Florestal do Fonseca em parceria com Instituto Baía 
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de Guanabara, Mutirão de intervenção ambiental da margem esquerda do Córrego Colibris, em parceria 

com a Carpe/Nossos Riachos, atividades de trilhas no PESET, Morro das Andorinhas e Córrego dos 

Colibris, atividades do SESC e Barco Escola do Projeto Grael na praia de Icaraí, em parceria com a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia, concurso Cultural com a Carreta Educacional da ENEL, com troca 

de lâmpadas e sorteio de até 70 geladeiras na praia de Itaipu e campanha de recebimento de resíduo 

eletrônico na Praça Cantareira em parceria com a E-Ambiental e MAOS.- Coletado 2.356 Kg de resíduos 

eletrônicos. Por tudo isso, a SMARHS recebeu da ONU (Organização das Nações Unidas) o certificado 

de Liderança do Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Por fim, no tópico Assuntos Gerais, o convidado o Gilberto Teixeira apresenta o projeto Humano 

Novo. O projeto reúne composições de comprometimento com a causa ambiental e humanitária. A ideia 

central é contribuir na formação de um possível Humano Novo, através da música relacionando água, 

energia, lixo, animais, rios, florestas, transporte, esgoto e intolerância. Para tal, Gilberto coordena um 

movimento de educação ambiental que mistura a arte com coleta de resíduos nas praias. O projeto já 

está consolidado em algumas cidades como Teresópolis e o objetivo é trazer para a cidade de Niterói. 

Sua proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. 

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

de julho 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 


