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Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 27 

de setembro 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 em Niterói; 

3.     Clean Up Day 2016;       

4.     A Agenda 21 em Niterói - Proposta de CT; 

5.     Frequência de Conselheiros e Suplentes;  

6.     Assuntos gerais. 

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião; Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Rodrigo Campos Martins 

(SMARHS); Sonia Maria Silva Rodrigues (Secretaria de Educação); Henriette Guarnieri Tubbs (Secretaria de 

Saúde); Francisco de Faria Neto (Secretaria de Saúde); Erika Brum (Secretaria de Urbanismo); Liara William 

(Secretaria de Cultura); Daniel Marques (Câmara Municipal); Ricardo Garcia (Câmara Municipal); Tainá Mocaiber 

(OAB Niterói); André Luiz da Silva Salvador (SEOP); Reinaldo Silva de Abreu (Coopcanit); Amanda Jevoux 

(SMARHS); Fabiana Barros (SMARHS); Vanessa Onofre (SMARHS); Pedro Philip (SMARHS); Joel Osório 

(Agenda 21); Webber Lopez (Agenda 21); Sidney Faria (Associação de Preservação Ambiental de Várzea das 

Moças - Preserv); Jósue Barroso (Amadarcy); João Batista Vidigal (Amadarcy); Jaqueline Rezende (Gappops); 

Janie G. da Silva (UFF); Martha Christina Cunha (IFCC); Sueli Pontes (Clip). 

 

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.  

A reunião teve seu primeiro momento dedicado ao tópico dos assuntos gerais, em inversão de pauta. Nesse 

sentido, a equipe técnica do setor de Áreas Verdes da SMARHS apresentou o projeto do Guia Botânico de Niterói, 

a ser realizado como uma construção participativa da sociedade, em homenagem ao Dia da Árvore, bem como a 

programação do 1º Encontro de Unidades de Conservação em Niterói, nos dias 16 e 17 de novembro, onde diversos 

pesquisadores e estudiosos se reunirão no Auditório de Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF).   

O professor Josué, do Instituto Floresta Darcy Ribeiro realizou uma apresentação de slides, na qual levantou 

questões referentes a praia de Piratininga, bem como seu calçadão e vegetação de restinga. Durante a referida, 

questões históricas de urbanização e ocupação foram apontadas, bem como o problema recorrente das ressacas. 

Levantou-se ainda a necessidade de novos estudos na área a fim de melhores respostas, citou como exemplo o 

estudo de caso da Praia de Copacabana na década de 1950 e o que ela se transformou hoje onde verifica-se de forma 

notória a engorda da faixa de areia ao longo de sua orla.  

Realizou-se pelo sr. Gabriel Mello Cunha a leitura das atas das últimas reuniões, sendo estas aprovadas por 

unanimidade, e sem ressalvas. Foi ainda atualizada a lista de e-mails e contatos dos conselheiros, suplentes e 

convidados. Em prosseguimento, foi informado aos presentes as ações realizadas pela SMARHS no dia 17 de 

setembro de 2016, o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, no qual estima-se que cerca de 6 toneladas de lixo 

foram retiradas das praias de Niterói por meio da ação popular voluntária.   
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O dr. Joel Osório apresentou e explicou, em consonância ao feito na última reunião o trabalho da Agenda 21 

em Niterói, e acompanhado pelo Secretário Executivo do Conselho propôs a formalização de uma Câmara Técnica 

da Agenda 21 dentro do COMAN, com objetivo de instrumentalizar aquela, bem como promover seu fomento. Esta 

proposta foi recebida pelos presentes, sendo aprovada com unanimidade e sem ressalvas.  

Por fim, o sr. Gabriel Pacheco, realizou o levantamento das faltas dos conselheiros e suas referentes 

instituições, no que se comprovou, mediante a leitura do regimento interno, a necessidade de substituição dos 

conselheiros do CREA-RJ, Firjan e Famnit. Ressalta-se que estas intuições possuem cadeiras cativas no Conselho, 

não sendo, até mudança do regimento, possível substitui-las. Nesse sentido a SMARHS ficou encarregada do envio 

de oficio para a substituição dos conselheiros; ainda sob responsabilidade da SMARHS, as datas das reuniões das 

Câmaras Técnicas serão marcadas remotamente por e-mail.      

Sem mais, a reunião foi encerrada pelo Secretário Executivo, ficando a próxima reunião marcada para a 

última terça feira do mês de outubro, dia 25.  

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 

 
 

 

 

 


