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Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 

24 de setembro de 2019, Auditório da Defesa Civil (Rua Coronel Gomes Machado, 258 - Centro – Niterói, 

CEP: 24020-111). 

Pauta 

Segue abaixo a pauta da reunião 

1.   Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

2.   Câmaras Técnicas (C.T.); 

3.   Projeto Vou de Canoa; 

4.   New Flow Festival; 

5.   Projeto Da Lata; 

6.   Assuntos Gerais;  

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Leandro Pontual 

(UFF); Ricardo Portugal (CLIN); Sonia Maria Rodrigues (NAI/FME); Henriette Guarnieri Tubbs 

(SMS); Gonzalo Perez (CCRON); Luiz Gustavo (PGM); Aderbal Falcão (Firjan); Jorge Luiz Rodrigues 

da Silva (FAMNIT); Liara William Gonçalves (SMC); Fernanda Mezzavilla (SMU); Tainá Mocaiber 

(OAB); 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 8° reunião de 2019, submetida para aprovação do 

plenário e aprovada por unanimidade sem ressalva. 

Seguindo com a pauta, o Secretário Executivo, passa a palavra para a servidora Aline Moreno, 

coordenadora da C.T de Educação ambiental que comunica a todos a preparação para a Semana de prevenção ao 

atropelamento da fauna silvestre. A coordenadora do projeto exibe alguns dados para os presentes, como o 

atropelamento da fauna silvestre que representa um dos principais impactos sobre a biodiversidade brasileira, 

sendo maior que as queimadas e a caça por exemplo. De acordo com dados divulgados pelo Centro Brasileiro de 

Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), da Universidade Federal de Lavras, cerca de 15 animais selvagens 

morrem atropelados nas estradas brasileiras a cada segundo, totalizando aproximadamente 475 milhões por ano. 

Ainda, segundo os dados da instituição, a Região Sudeste é o local onde ocorre a maior parte desses 
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atropelamentos. A partir desses dados pode-se averiguar a importância de projetos educativos que visem auxiliar 

na redução das perdas da vida silvestre. 

A servidora continua indicando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade - SMARHS, através da Subsecretaria de Sustentabilidade, comprometida com a preservação da 

fauna silvestre e vida terrestre nos termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15, entre outros, 

pretende fomentar a mudança deste cenário em nossa cidade. Para tanto, será realizado o Dia Nacional de 

Urubuzar. Este evento será feito em diversas instituições brasileiras, com o objetivo de sensibilizar a sociedade 

quanto aos impactos do atropelamento da fauna silvestre na perda da biodiversidade. Em parceira com a 

Universidade Federal de Lavras (MG), a SMARHS se junta a mais de duzentas instituições que realizarão o 

evento. Nossas atividades ocorrerão da seguinte forma, nos dias 11 e 12 de novembro, serão realizadas 

atividades em Escolas da Rede Municipal. No dia 13 de novembro a Blitz educativa com motoristas na Estrada 

da Serrinha em Itaipu, acesso a Itaipuaçu e dia 14 de novembro, atividade de teatro de fantoches nas UMEIS 

(Unidades Municipais de Educação Infantil). Finalizando, Aline comenta sobre O Urubu Mobile, um aplicativo 

gratuito para tablets e smartphones com sistema operacional Android ou iOS, onde ao ver um animal atropelado, 

o cidadão pode tirar uma foto que permita a identificação da espécie além de gerar a posição geográfica e a data 

do acidente que serão automaticamente registradas e servirão de dados para medidas públicas. 

Ainda no tópico C.T, o Secretário Executivo, informa a todos que o Rafael Braga, coordenador da C.T 

de Legislação Ambiental e Saneamento Ambiental não pode estar presente devido a sobreposição de reuniões da 

SMARHS. 

Destarte a pauta, a Bióloga Luiza Perin, coordenadora do Projeto Vou de Canoa, apresenta aos 

conselheiros sua iniciativa de ação de educação ambiental, com o objetivo de disseminar conhecimentos de 

biologia marinha e a cultura de povos tradicionais marítimos, realizando atividades educativas para crianças e 

jovens com finalidade de gerar conhecimento, valorização e identidade com o bioma onde vivem, de forma 

simples e aplicável, como uma extensão de suas atividades curriculares. Para tal, Luiza faz a união dos 

elementos culturais da Canoa Polinésia com alguns apetrechos da cultura indígena e caiçara encontrados em 

nosso litoral e realiza atividades com crianças na praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Junto com o 

Museu de Arqueologia de Itaipu, são feitas algumas exposições do material e palestras educativas para as 

escolas visitantes.  

Prosseguindo a Pauta o Secretário Executivo convoca a responsável pelo próximo tópico, Luisa Barros 

que apresenta o New Flow Festival. O Festival vem apresentar soluções para um estilo de vida mais consciente e 

sustentável, através de um conceito que une educação (rodas de conversa, workshop, oficinas...), arte e 

entretenimento (shows, live paiting, apresentações culturais, feiras...). O New Flow pretende mostrar uma visão 

positiva e inspiradora do Universo sustentável, apresentando e conectando empresas e pessoas que querem fazer 

diferente. O festival planeja apresentar novas formas de consumo, projetos inovadores e empresas que buscam 

estar alinhadas com essas novas visões de mundo, tendo como diretriz promover os ODSs (17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU. O local será no Caminho Niemeyer nos dias 24, 25 e 26 

de janeiro de 2020 com entrada gratuita, bastando um cadastro (plataforma ainda a ser divulgada) mais uma 

colaboração de 1kg de alimento. 

Devido ao pouco tempo para o término da reunião, o Secretário Executivo sugere que o tópico 5. 

Projeto da Lata, seja apresentado em uma próxima ocasião, aceito por unanimidade pelos conselheiros e pela 

responsável pelo projeto. 



 
 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, Centro, Niterói, CEP: 240.020-206  

Telefone: 2622-7631 / 2613-283 | E-mail:  niteroismarhs@gmail.com   

  www.smarhs.niteroi.rj.gov.br 

 

Por fim, no tópico Assuntos Gerais o Secretário Executivo Gabriel Mello Cunha e o estagiário da 

SMARHS Igor Fletcher, fazem um breve comentário sobre o sucesso do Clean Up Day Niterói 2019, evento 

coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e realizado no dia 21 de 

setembro com a participação de mais de oito mil voluntários em dez pontos diferentes da cidade. 

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

outubro 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. 


