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Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 30 

de maio 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.    Apresentação da Semana do Meio Ambiente 2017; 

5.    Revista do Ambienta de Niterói –REVAN; 

6.    Assuntos Gerais. 

 

Ata: 

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

Souza (Apedema); Joel Osório (Agenda 21); Webber Lopes (Seio do Mar); Rogerio Derossi (OAB-Niterói); 

Magnus Baptista (CDL); Josué Barroso (Amadarcy); Fernando Rezende (Gappops); Cynthia Gorham (Mandato do 

Vereador Paulo Eduardo); Fatima Velaroso (Secretaria de Urbanismo); Liara William (SMC); Marcelo Martins 

(Secretaria de Governo); Marcia da Silva (Soami); Henriete Tubbs (Secretaria de Saúde); Ricardo Portugal (CLIN); 

Joaquim Jorge (Famnit); Luiz Gustavo Moraes (PGM); Sueli Pontes (CLIP); Pedro Lomelino (Mandato do 

Vereador Bruno Lessa); Tainá Mocaiber); Aline Braga (SMARHS); Rodrigo Martins (SMARHS).       

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.  

A srª Aline, assessora de sustentabilidade e técnica da SMARHS, iniciou sua apresentação a respeito da 

Revista do Ambiente de Niterói - REVAN. Foi informado aos presentes que se iniciou o processo de editoração e 

que a política editorial, bem como regimento interno da revista foram elaborados e em breve serão disponibilizadas 

no site da SMARHS. 

O Secretario Executivo, ainda em inversão de pauta, realizou uma explanação dos planejamentos da 

SMARHS para a celebração da Semana do Meio Ambiente (SMA2017); conforme os anos anteriores, a SMA2017 

seguirá o tema definido pela ONU, sendo este ano o “Turismo Sustentável”. Ressaltou-se que a Semana do Meio 

Ambiente se tornou um evento tradicional em Niterói, e conta com grande participação dos munícipes. A 

programação será iniciada no dia 5 de junho, uma segunda-feira, com um seminário no Solar do Jambeiro. O 

seminário será seguido ao coquetel de lançamento da REVAN, no qual se dará o último chamamento para 

submissão dos artigos da primeira edição, a ser lançada em setembro. Como data limite para envio de artigos, foi 

definido o dia 15 de agosto.  

A programação da SMA2017 contará ainda com as seguintes ações:  

Dia 8 e 9 de Junho – quinta e sexta-feira: Exposições e oficinas sustentáveis tendo como temas “Cosméticos 

naturais e artesanais”, “Culinária viva e orgânica” e “Compostagem”. 

Dia 10 de Junho – sábado: Limpeza da Praia de Itaipu em parceria com a RESEX de Itaipu, Peset, Inea, Projeto 

Aruanã, Upan e Comunidades Pesqueiras Tradicionais.  
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Dia 11 de Junho – domingo: Passeio Ciclístico entre Icaraí e Cafubá, passando pelas galerias Jornalista Luís 

Antônio Pimentel e Prefeito João Sampaio do Túnel Charitas-Cafuba e realização de plantio de 50 mudas de 

Acerola e Pitanga, com o apoio da Guarda Municipal, Nittrans e Samu. 

Dia 6 ao 11 de Junho – terça a domingo: Exposições no Plaza Shopping com mobiliário reciclável contando com 

estandes da CLIN, de energia fotovoltaica, de energia eólica, de proteção animal, da Neltur e exibição de curtas 

sobre turismo sustentável e fotografias de Unidades de Conservação Municipais, e distribuição de 1500 mudas de 

espécies nativas da Mata Atlântica. 

Em prosseguimento, realizou-se pelo Secretário Executivo a leitura da ata da última reunião, sendo esta 

aprovada por unanimidade, e sem ressalvas.  

O conselheiro da CLIN, Sr. Ricardo Portugal pediu a palavra e sugeriu incluir em pauta para a próxima 

reunião do conselho a questão do planejamento do Cemitério de Várzea das Moças; tal proposta foi deliberada pelos 

Conselheiros e incluída na pauta da próxima reunião.  

O Secretario Executivo informou aos presentes que a reunião da Ct de Legislação e Saneamento Ambiental, 

marcada para 14 horas do corrente dia não se realizou, pois, o técnico da SMARHS responsável entrou de licença, 

sendo aquela então remarcada, com anuência dos conselheiros, para data futura. A Ct de Áreas Verdes informou 

que mantém sua agenda de trabalho e tem realizado reuniões mensais. O dr. Joel Osório, da Ct de fomento a 

Agenda 21, informou que foi requerida a Petrobras o envio dos livros do Plano Local de Desenvolvimento de 

Niterói e que estes serão entregues a Ct e distribuídos aos Conselheiros.   

No tópico de assuntos gerais, foi lembrado aos presentes a que às 20 horas do dia 1 de junho será realizada 

uma audiência pública do Plano Diretor, na Câmara dos Vereadores de Niterói.               

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


