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Art. 4 - Os agentes públicos municipais ficam autorizados a penetrar no imóvel 
objeto da presente declaração de utilidade pública, para realização de medições e 
avaliações, nos termos do artigo 7º, do Decreto Lei 3365/41. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Com a mais estrita polidez e urbanidade, e sem excessos a 
qualquer título, os agentes municipais solicitarão autorização do proprietário para 
realização dos levantamentos necessários, e somente em caso de resistência do 
particular em permitir a realização desses levantamentos deverá ser solicitado auxílio 
de força policial. 

Art. 5 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 17 DE SETEMBRO DE 2019. 
RODRIGO NEVES – PREFEITO 
 

Portarias 
Port. nº 1590/2019- Considera exonerada, a pedido, a contar de 01/09/2019, MARIA 
ADJAILMA PEREIRA DA SILVA do cargo de Assistente A, CC-4, da Coordenadoria 
de Acessibilidade, do Gabinete do Prefeito. 
 

Port. nº 1591/2019- Considera exonerado, a contar de 01/09/2019, ANTONIO JOSE 
ALVES PEREIRA do cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria Municipal de Defesa 
Civil e Geotecnia, por ter sido nomeado para cargo incompatível. 
 

Port. nº 1592/2019- Considera nomeado, a contar de 01/09/2019, VICTOR 
QUEIROZ DE ALMEIDA para exercer o cargo de Assessor A, CC-1, da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, em vaga da exoneração de Antonio Jose 
Alves Pereira, acrescido das gratificações previstas na C.I. nº 01/2009. 
 

Port. nº 1593/2019- Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/09/2019, JAIR 
JOSÉ PEREIRA RIBEIRO do cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Geotecnia. 
 

Port. nº 1594/2019- Considera nomeado, a contar de 01/09/2019, ANTONIO JOSE 
ALVES PEREIRA para exercer o cargo de Assessor B, CC-2, da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, em vaga da exoneração de Jair José Pereira 
Ribeiro, acrescido das gratificações previstas na C.I. nº 01/2009. 
 

Port. nº 1595/2019- Considera exonerado, a pedido, a contar de 01/09/2019, 
CARLOS THADEU RIBEIRO DE ANDRADE do cargo de Assessor C, CC-3, da 
Secretaria Executiva. 
 

Port. nº 1596/2019- Considera nomeada, a contar de 01/09/2019, VYVIANE 
CRISTIANE MANHÃES BORDALO FREIRE BRANDÃO para exercer o cargo 
isolado, de provimento em comissão, de Assessor C, símbolo CC-3, do Quadro 
Permanente, da Secretaria Executiva, em vaga da exoneração de Carlos Thadeu 
Ribeiro de Andrade, acrescido das gratificações previstas na C.I. nº 01/2009. 
 

Port. nº 1597/2019- Considera nomeada, a contar de 01/09/2019, NATTASHA 
FERREIRA para exercer o cargo de Assistente A, CC-4, da Secretaria Executiva, em 
vaga da exoneração de Matheus Oliveira da Silva, acrescido das gratificações 
previstas na C.I. nº 01/2009. 
 

Port. nº 1598/2019- Considera nomeado, a contar de 01/09/2019, LUIZ GUSTAVO 
DA SILVA MORAIS para exercer o cargo de Assessor A, CC-1, do Gabinete do 
Prefeito, em vaga da exoneração de Alexsandre Afonso Sampaio, acrescido das 
gratificações previstas na C.I. nº 01/2009. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Atos do Secretário 

Port. nº 448/2019- Lota LUIZ CARLOS NEVES MONTEIRO, Trabalhador, nível 01, 
matrícula nº1.227.754-9, na Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, 
referente ao Processo nº180/1430/19. 
 

EXTRATO Nº 113/2019-SMA 
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo nº 15/2019 ao Termo de Cooperação nº 
004/2018. PARTES: Município de Niterói, tendo como órgão gestor a Secretaria 
Municipal de Administração e a Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e 
Investimentos. OBJETO: Prorrogação de prazo do Termo de Cooperação nº 
004/2018, relativo à concessão pela Financeira, sob condições especiais, de 
empréstimos aos servidores da Administração Pública Municipal Direta do Município 
de Niterói. PRAZO: Fica prorrogado o Termo de Cooperação nº 04/2018 pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da data de 12 de setembro de 2019. FUNDAMENTO: 
Cláusula Sétima do citado Termo de Cooperação e despachos contidos no processo 
nº 020/2874/2019. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2019. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI COMUNICA QUE REALIZARÁ, NO DIA 
07 (SETE) DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 10:00h, NA SALA DE LICITAÇÃO/SMA 
LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DE SEPETIBA Nº 987/5º ANDAR – CENTRO – 
NITERÓI - RJ, CERTAME NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, SOB O 
Nº 027/2019, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, DESTINADO A FORMAÇÃO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE BRIGADA DE 
INCÊNDIO PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PREFEITURA 
(CAN), DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) E DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COMO TAMBÉM NO ALMOXARIFADO E 
ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO.                  
O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER RETIRADOS PELO SITE 
www.niteroi.rj.gov.br. NO ÍCONE AVISO DE LICITAÇÃO – SMA OU NO 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO NA RUA VISCONDE DE 
SEPETIBA, 987/5º ANDAR, DE 09:00 ÀS 16:00 HORAS (É NECESSARIO 01 PEN 
DRIVE PARA GRAVAÇÃO DA PLANILHA DA PROPOSTA E 01 RESMA DE PAPEL 
A4). 

RESCISÃO CONTRATUAL 
Consideram-se rescindidos os contratos abaixo relacionados, relativos ao Programa 
Niterói Mais Segura, geridos por esta Secretaria de Administração – SMA, por prazo 
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determinado, conforme disposto na Lei nº 3.378/18, em caráter transitório e de 
excepcional interesse público. 

 CONTRATO CONTRATADO CARGO RESCISÃO EM 

34/2018 ADRIANO DE OLIVEIRA 
FERNANDES 

AGENTE 
CIVIL 

02/10/2018 

04/2017 RONALD CESAR DA 
SILVA FREIRES 

AGENTE 
CIVIL 

18/02/2018 

91/2018 JORGE ANTONIO 
SOARES ROSA JUNIOR 

AGENTE 
CIVIL 

31/10/2018 

48/2017 MARCOS VINICIUS 
MEDEIROS DE ARAUJO 

AGENTE 
CIVIL 

16/02/2018 

 
108/2018 

IGOR FELIPE 
GONÇALVES 

AGENTE 
CIVIL 

01/08/2019 

 

Despachos do Secretário 
Abono Refeição Atrasado- Indeferido- 20/3804/19 
Salário Família- Indeferido- 20/4500/19 
Equiparação Salarial- Indeferido- 20/4610/19 
Progressão Funcional- Deferido- 20/1847/19 
Progressão Funcional- Indeferido- 20/4418/19 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E 
SUSTENTABILIDADE 

Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Niterói (COMAN) em 26 de fevereiro 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 (CT) 
3.  Apresentação dos resultados da Consulta Pública da Proposta de criação do 
Parque Natural Municipal da Água Escondida. 
4.Solicitação da inclusão de representantes da Fiscalização Ambiental na Câmara 
Técnica de Legislação para realização de revisão do Código Municipal de Meio 
Ambiente (Lei 2602/2008) e discussão de procedimentos de fiscalização ambiental. 
5. Assuntos Gerais   
Ata: 
Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); 
Ricardo Portugal (CLIN); Liara William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Henriette 
Tubbs (SMS); Germana F. Werneck (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Luís Gustavo 
(PGM); Fernanda Mezavilla (SMU); Aderbal Falcão (Firjan); Carlos Marcio 
(Copacanit); 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, foi então realizada, pelo Secretário Executivo, Sr. 
Gabriel Mello Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 10ª reunião de 
2018,  submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade com 
ressalvas. A ressalva foi apontada pelo conselheiro Gonzalo Perez, representante do 
CCRON, ao ressaltar o antigo uso da cobertura do solo da região da Boa Esperança, 
localizada na Região Oceânica de Niterói, onde se encontrava uma Saibreira. 
Destarte à pauta, no tópico C.T, o servidor e coordenador da Câmara Técnica de 
Legislação Ambiental Raphael Braga, fez a leitura da Minuta de Lei do Programa de 
Agricultura Urbana com o n° do processo 250001636/2015 que versa sobre áreas 
públicas e da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei municipal N°1307, de 1994, 
que dispõe sobre a cessão de uso por prazo determinado, de terrenos particulares 
para a implantação de hortas comunitárias. Após as leituras da Minuta de Lei e do 
Decreto, o coordenador da CT de Legislação Ambiental esclareceu as dúvidas dos 
conselheiros prontamente ao destacar a articulação com outras normas municipais, 
visando uma economia circular, como por exemplo a Lei de Cervejeiro Lei nº 3288 de 
10 de maio de 2017 para obtenção do selo Niterói Cervejeiro, Decreto Nº 
12916/2018, necessita destinar adequadamente o bagaço do malte que pode ser 
utilizado pelos produtores locais para alimentar os animais, fertilizantes para o solo, 
entre outros, sendo assim, aprovado por unanimidade e encaminhado para 
assinatura do prefeito. 
Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello 
Cunha, uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade, e que se concedeu a 
palavra para a servidora Raissa Torres, no tópico 4- Solicitação da inclusão de 
representantes da Fiscalização Ambiental na Câmara Técnica de Legislação para 
realização de revisão do Código Municipal de Meio Ambiente (Lei 2602/2008) e 
discussão de procedimentos de fiscalização ambiental, antes do tópico 3- 
Apresentação dos resultados da Consulta Pública da Proposta de criação do Parque 
Natural Municipal da Água Escondida. 
        Portanto a pauta a servidora Raissa Torres, fiscal da SMARHS, apresentou 
algumas questões defasadas no setor de fiscalização da SMARHS. As demandas 
apresentadas foram, a revisão da lei 2602/2008, que Institui o Código Municipal 
Ambiental de Niterói e dá outras providências; A discussão sobre os procedimentos 
de fiscalização ambiental; e algumas proposições de novos instrumentos legais para 
as novas demandas encontradas. Em sua apresentação, a servidora Raissa trouxe 
ao conselho problemas encontrados no cotidiano do setor de fiscalização e apontou  
pontos do código que deverão ser atualizados e melhores esclarecidos, como por 
exemplo, a implementação de novos instrumentos de fiscalização sonora e a revisão 
do cálculo de multas ambientais que segundo a servidora não são bem feitos, dentre 
outras demandas. Antes do término, então, foi feita uma votação onde foi decidido 
com unanimidade a inclusão de representantes da Fiscalização Ambiental na 
Câmara Técnica de Legislação. 
Por conseguinte, no tópico 3.  Apresentação dos resultados da Consulta Pública da 
Proposta de criação do Parque Natural Municipal da Água Escondida, a servidora 
Fabiana detalhou os resultados da Consulta Pública realizada no Parque das Águas 
no dia 19/02/2019 com a proposta de recategorização da Unidade de Conservação 
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(UC), de APA da Água Escondida para Parque Natural Municipal da Água Escondida. 
Na ocasião, estiveram presentes em média 60 pessoas, dentre elas representantes 
de associações de moradores da região e membros de órgãos ambientais. Dentre os 
assuntos debatidos, os limites do novo parque foi o tópico mais discutido, 
contemplando quase toda a área da APA e acrescentando alguns fragmentos 
ambientais. Ao final de sua apresentação, a servidora Fabiana trouxe ao concelho os 
motivos apontados no estudo para tal categorização, como a presença de animais 
silvestres, o aumento do número de turistas além do aumento do ICMS Ecológico, 
dentre outros. 
Por fim, no tópico assuntos gerais Sr. Gabriel Mello Cunha, Secretário Executivo do 
Conselho, expôs ao conselho uma demanda que o conselheiro Gonzalo Perez 
(CCRON) solicitou, o ofício n° 390/2017 foi enviado em resposta a oficio do CCRON. 
Ao final, todos os conselheiros e interessados foram convidados para o Dia Mundial 
da Água que acontecerá no dia 22/03 com uma programação de palestras de 
diversos setores relacionados ao elemento água, tais como, Gestão da Água – mais 
equilíbrio e solidariedade - Claudio Moreira – Coordenador de Controle Ambiental 
do Centro de Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Niterói; 
Aspectos técnicos, econômicos e ambientais no tratamento de chorume - 
Marcelo Lippi – Engenheiro da Empresa Lavoro; = Segurança hídrica na região 
leste da Bacia da Baía de Guanabara – Profº Evandro Brito – Diretor da ABES – RJ 
– Conselheiro da Diretoria Nacional da ABES; As águas da Guanabara – Relação 
da urbanização, bacia hidrográfica e espelho d’água -  Adauri Souza – Presidente 
do Instituto Baía de Guanabara (IBG); A vulnerabilidade climática e ambiental dos 
recursos hídricos na região sudeste do Brasil: O passado, o presente e o futuro 
- Prof. DSc. Marcio Cataldi – Faculdade de Engenharia Ambiental, UFF; Estratégias 
de sócio inclusão para implementação das ODS - Pedro Belga- Coordenador 
Nacional do Projeto Uçá. –Guardiões do Mar. O seminário tem início às 9 horas no 9° 
andar da Prefeitura de Niterói. Uma outra ação para o Dia Mundial da Água 
acontecerá na praia de Itaipu a partir dás 9 horas e terá atividades de educação 
ambiental com crianças do ensino público e privado junto ao Projeto Uçá, Meros do 
Brasil, Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Resex (Reserva Extrativista Marinha de 
Itaipu) e Aruanã. 
Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-
feira do mês de dezembro do ano de 2018. 
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Niterói (COMAN) em 30 de abril 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 (CT); 
3. Niterói de Bicicleta -  projeto Ciclo viário da Região Oceânica de Niterói. 
4. Semana Lixo zero-  Germana Werneck 
5. Aprovação para Licitação para o Plano de Arborização Urbana - Amanda Jevaux 
6. Assuntos Gerais; 
Ata: 
Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); 
Ricardo Portugal (CLIN); Sonia Maria Silva Rodrigues (NAI/FME); Germana F. 
Werneck (UFF); Katia Vallado (CCRON); Aderbal Falcão (Firjan); José Carlos 
Guedes (FAMNIT); Reinaldo Silva de Abreu (COOPECANIT); Henriette Guarnieri 
Tubbs (SMS); Magnus Batista (CDL) Fátima Valeroso (SMU) 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 CT, a coordenadora Aline Braga, da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental, informa os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para a realização da 
SEMEAE (Semana de Educação Ambiental), evento anual de educação ambiental 
realizado pela Secretaria de Educação junto a SMARHS que será realizado nos dias 
3 a 7 de junho. Dando continuidade ao tópico, o coordenador Raphael Nunes, da 
Câmara Técnica de Saneamento Ambiental convidou aos conselheiros e 
interessados presentes para as reuniões da CT, que acontecem sempre na última 
terça-feira do mês, na hora que antecede a Reunião Ordinária do COMAN. 
Foi sugerido ao plenário, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco Mello 
Cunha, uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade, onde foi apresentado 
pelo representante da SEPLAG (Secretaria de Planejamento, Modernização da 
Gestão e Controle de Niterói) Felipe Simões, no tópico Niterói de Bicicleta - projeto 
Ciclo viário da Região Oceânica de Niterói, antes do tópico Leitura e Aprovação da 
ata da última reunião. 
Com a palavra, Felipe Simões explica que o Programa Niterói de Bicicleta é um dos 
32 projetos estruturadores definidos no plano estratégico municipal Niterói que 
Queremos. Pensado como uma resposta aos desafios relacionados à mobilidade, ao 
meio ambiente e, de uma maneira mais ampla à qualidade do espaço urbano de 
Niterói, o Programa tem diretrizes bem claras, tendo características a requalificação 
ambiental, novos padrões de mobilidade urbana, reuniões participativas com a 
população além de expandir a malha cicloviária da região. 
O representante da SEPLAG faz a apresentação exibindo mapas onde serão 
construídas as novas estruturas cicloviárias, como ciclofaixas, bicicletários e 
paraciclos que irão beneficiar e impor um novo paradigma para a mobilidade da 
Região Oceânica. A professora Janie Garcia, da UFF (Universidade Federal 
Fluminense) aponta algumas questões técnicas sobre a implementação da ciclovia 
suspensa da Lagoa de Itaipu, questionando a manutenção da biodiversidade da 
região, como resposta, Felipe Simões explica ao conselho que antes de qualquer 
modificação no terreno serão apresentados laudos técnicos feitos pelos profissionais 
responsáveis e caso tenha alguma interferência negativa, o projeto prevê uma 
alteração substituindo a ciclovia suspensa por uma ciclovia ao entorno da lagoa, 
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servindo também como limitadora da malha urbana. Após todas as dúvidas 
esclarecidas, Felipe Simões termina sua apresentação. 
 Destarte a pauta, 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 3° reunião de 2019, submetida para aprovação do plenário e 
aprovada por unanimidade sem ressalvas.  
Foi sugerido ao plenário novamente, pelo Secretário Executivo, Sr. Gabriel Pacheco 
Mello Cunha, uma inversão de pauta, aprovada por unanimidade pelos conselheiros 
presentes, onde foi apresentado pela Subsecretária das Áreas Verdes da SMARHS 
(Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade) Amanda 
Jevaux, no tópico Aprovação para Licitação para o Plano de Arborização Urbana, 
antes do tópico Semana Lixo zero. 
A Subsecretária Amanda Jevaux começa sua apresentação falando sobre a 
importância das árvores no ambiente urbano, pois além do seu valor na manutenção 
do equilíbrio ecológico, a presença de indivíduos arbóreos promove melhorias no 
aspecto visual da cidade, no microclima, na poluição atmosférica e acústica, na 
redução do escoamento superficial, na absorção de ruídos e na redução do impacto 
da chuva no solo.  
O Plano Diretor de Arborização Urbana vem para contribuir de uma forma 
significativa no planejamento e gestão da arborização, estimulando o aumento no 
índice de projeção de copa do município, leis mais eficientes, no aumento da 
diversidade de espécies e tem como objetivo orientar as ações do poder público com 
a finalidade de compatibilizar os interesses coletivos e garantir os benefícios da 
arborização urbana de Niterói. 
 A partir do diagnóstico que será feito pelos profissionais concursados da SMARHS, 
poderão ser levantados os principais problemas existentes atualmente no município, 
e serão determinadas algumas metas para a arborização urbana municipal, a partir 
disso, definir as estratégias, instrumentos para o cumprimento das metas do Plano 
Diretor de Arborização Urbana. Após sua apresentação, Amanda convida a todos a 
participarem do Formulário de Percepção Ambiental que se encontra no site da 
SMARHS (https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/), e ajudar a construir uma visão mais 
ampla de como a sociedade civil está envolvida com o meio ambiente urbano de 
Niterói. 
Por conseguinte, no tópico Semana Lixo Zero a representante da UFF, Germana 
Werneck apresenta o Conceito Lixo Zero, que consiste no máximo aproveitamento e 
correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução, ou 
mesmo o fim, do encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários e\ou 
para a incineração. 
Uma gestão Lixo Zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é 
a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Podemos também dizer, que 
Lixo Zero é um conceito de vida (urbano e rural), no qual o indivíduo e 
consequentemente todas as organizações das quais ele faz parte, passam a refletir e 
se tornam conscientes dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de 
descartá-los. Para tal, Niterói segue para o 3° Fórum Lixo Zero que será realizado em 
outubro, com local a ser definido. 
Tendo em vista a grandeza do movimento, Germana Werneck comunica o conselho 
sobre a importância da inclusão da Semana Lixo Zero na cidade de Niterói e indica 
que já foi encaminhado um Projeto de Lei, que se encontra em estado de tramitação 
junto ao vereador Leandro Portugal. 
Por fim, no tópico Assuntos Gerais, o Sr. Gabriel Pacheco Mello Cunha, informou aos 
conselheiros a obtenção do Certificado Hora do Planeta, entregue a SMARHS e 
emitido pela WWF (World Wide Fund for Nature), sediada no dia 30 de março, com o 
ápice das 20h30 às 21h30 no MAC (Museu de Arte Contemporânea) símbolo da 
cidade de Niterói, concretizando um movimento voluntário de sensibilização para as 
questões de mudanças climáticas e seu impacto na biodiversidade e na vida das 
pessoas. O Secretário executivo finaliza a reunião convidando a todos os presentes 
para participar da Semana do Meio Ambiente de Niterói, que será realizado dos dias 
4 a 9 de junho em diferentes pontos da cidade, como os shoppings de Icaraí, Plaza e 
Multicenter, além de praias como Itaipu e Icaraí e Universidades como a UFF.  
 Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-
feira do mês de maio do ano de 2019. 
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

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 
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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 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.  
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 
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apresentações de trabalhos científicos no Memorial Roberto Silveira, Limpeza do 
Horto Florestal do Fonseca em parceria com Instituto Baía 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. 
 

Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Niterói (COMAN) em 26 de março 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 (CT); 
3. Assuntos Gerais;  
Ata: 
Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); 
Ricardo Portugal (CLIN); Liara William (SMC); Iraci Caputo (NAI/FME); Germana F. 
Werneck (UFF); Gonzalo Perez (CCRON); Luís Gustavo (PGM); Aderbal Falcão 
(Firjan); Magnus Batista (CDL); Tainá Mocaiber (OAB); José Carlos Guedes 
(FAMNIT); 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, foi então realizada, pelo Secretário Executivo, Sr. 
Gabriel Mello Cunha, a leitura da pauta da atual reunião e a ata da 2° reunião de 
2019, submetida para aprovação do plenário e aprovada por unanimidade sem 
ressalvas.  
Destarte à pauta, no tópico C.T, a servidora e coordenadora da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental, Aline Braga, passou o plano de trabalho que será realizado em 
2019. Os eventos que se iniciaram no dia 22 de março, com o Dia Mundial da Água 
terão continuidade na Semana do Meio Ambiente paralelamente com a Semana de 
Educação Ambiental nos dias 4 a 9 de junho. Para setembro está previsto o Clean 
Up Day, Dia de Limpeza de Praias e Rios realizado pela Secretaria de Meio 
Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e comemorado 
mundialmente no dia 21 de setembro. Para finalizar o ano, será comemorado o dia 
Nacional de Urubuzar em novembro, onde é realizado uma prevenção ao 
atropelamento da fauna silvestre por meio de um aplicativo, Urubu Mobile 
http://cbee.ufla.br/portal/sistema_urubu/.  
Dando continuidade ao tópico CT, o servidor da SMARHS, Pedro Ivo Inocente 
apresentou O Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social  de Niterói - 
BNDES que surgiu da submissão de projeto com classificação da SMARHS no 
edital BNDES Restauração Ecológica e Inclusão Social- Foco 01/2015, com duração 
de 4 anos, que tem por objetivo a restauração ecológica de 203,1 hectares de 
diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica no município de Niterói – RJ, 
contemplando a restauração de: 30,37ha de vegetação em 4 Ilhas do Município, 
inseridas no Parque Municipal Natural de Niterói(PARNIT) e Parque Estadual Serra 
da Tiririca (PESET); 65,30ha de manguezal no entorno da Laguna de Itaipu e 
Piratininga, inseridos parcialmente no PESET e no PARNIT (Setor Lagunar); 21,16ha 
de vegetação de restinga em quatro praias do Município, em área considerada de 
Preservação Permanente, de responsabilidade compartilhada entre o Município e a 
União; 86,28ha de vegetação Ombrófila Densa no Morro da Viração em área inserida 
no PARNIT, onde serão adotadas as seguintes medidas: Manejo e colheita de um 
antigo plantio de Eucalipto, com posterior restauração da área através de um plantio 
em área total;  Reintrodução da Palmeira Juçara (Euterpe edulis Martius) na 
paisagem do Morro da Viração, em plantio realizado por semeadura direta de 
sementes em um buffer de 30m no entorno das linhas de drenagem. Além disso, 
como serão privilegiados a compra de sementes advindas de comunidades 
tradicionais ou agricultores familiares, o projeto fortalecerá esta cadeia produtiva. A 
inclusão social parte do envolvimento da comunidade de pescadores artesanais da 
Reserva Extrativista Marinha de Itaipu na restauração das Ilhas e das restingas, 
associado a restauração do mangue da Laguna de Itaipu certamente são 
fundamentais para a restauração ecológica e, por conseguinte a garantia de 
qualidade de vida desta população. O projeto se encontra na fase de aquisição de 
insumos, contratação de pessoal para serviços e elaboração de diagnósticos. 
O servidor Pedro Ivo continuou falando que a SMARHS conta com o Laboratório 
Horto-Viveiro do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) para 
a avaliação e estruturação dos viveiros da cidade além da capacitação dos 
pescadores artesanais da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, que vão contribuir 
no manejo das áreas reflorestadas. Essa parceria foi constituída após a classificação 
no edital do BNDES, evidenciando a importância dada pelas instituições para o 
desenvolvimento do Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social de Niterói. 
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Com a palavra a professora Janie Garcia da Silva, coordenadora do Horto-Viveiro da 
UFF do Instituto de Biologia evidencia a importância dessas localidades onde existe 
vegetação típica, composta de espécies da Mata Atlântica, de restinga e mangue. 
  A professora segue comentando quanto aos manguezais, que desempenham um 
importante papel como exportador de matéria orgânica para os estuários, 
contribuindo para a produtividade primária na zona costeira. Por essa razão, 
constituem-se em ecossistemas complexos e dos mais férteis e diversificados 
do planeta. A vegetação dos manguezais devido estar localizado em várias regiões é 
ampla e bem diversificada podendo existir três principais espécies de mangues: 
mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue preto (Avicennia schaueriana) e 
mangue branco (Laguncularia racemosa). Assim, estudar a sua distribuição é uma 
tarefa difícil para pesquisadores e estudantes. Onde, características de uma região é 
diferente de outras, tornando difícil sua descrição, sendo influenciada por fatores 
como salinidade, pH e teor de matéria orgânica. Por isso é necessário o 
mapeamento mais especifico da área de estudo, explica.  
Entre outros pontos, o projeto tem como objetivo caminhar para uma Niterói Mais 
Sustentável, seguindo os protocolos assinados com a ONU (Organização das 
Nações Unidas) para atender pontos como: melhoria da qualidade ambiental das 
áreas envolvidas na restauração ecológica para os cidadãos do município, visitantes, 
e gerações futuras. Para mais informações, 
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica?fbclid=IwAR00ah5rjFFQEk
L75W97goaakUmx4kQU8E5yhAwjHCBv3knaFF9WE73w1tA. 
Por fim, no tópico assuntos gerais a Sra. Germana F. Werneck (UFF) solicitou um 
tema para a próxima reunião, a Semana Lixo Zero, (https://semanalixozero.com.br) 
que tem como objetivo disseminar o conceito de lixo zero e articular programas de 
conscientização nas empresas, destacando a importância da certificação, 
reestruturação e controle sobre o lixo que elas produzem, aprovada por unanimidade 
pelo conselho. O Sr. Gonzalo Perez (CCRON) questionou sobre o “bota fora” da 
dragagem do canal de São Lourenço. O COMAN com suas atribuições definidas no 
ART.10.X “de ofício, ou por proposta de qualquer membro do Conselho, solicitar a 
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e, bem assim, a entidades 
privadas que se interessem pela política do meio ambiente e equilíbrio ecológico, o 
apoio técnico necessário ao exame das matérias a serem discutidas e definidas pelo 
Plenário, respeitada a competência privativa do COMAM;” 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/cf2ece_711ebb1a1b404575a63d2fb2da1f460b.pdf) a 
Secretaria executiva do COMAN entrará em contato com os representantes do órgão 
responsável para uma possível apresentação sobre o tema referido. 
Sem mais, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para a última terça-
feira do mês de abril do ano de 2019. 
Esta ata, após ser lida e aprovada pelos conselheiros segue subscrita por mim em 
caráter de resolução. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Extrato de Auditoria dos Pagamentos de BENEFÍCIO SOCIAL, atendendo 

ORDEM JUDICIAL- Processo número: 075994-72.2013.8.19.0002 
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, torna público o resultado da 
Auditoria dos pagamentos do Benefício Social, conforme ORDEM JUDICIAL, 
referente ao Prédio Nossa Senhora da Conceição, localizado na Av. Ernani do 
Amaral Peixoto nº327- Centro – Niterói- RJ. 
Obedecendo as premissas estabelecidas pela Procuradoria Geral do Município, 
sendo elas: 
“(i) são beneficiários: os proprietários dos imóveis e os moradores que se adequem a 
perfil beneficiário de tais programas, ou seja, à política assistencial regulamentada 
pela Lei Municipal nº 2.425 de 2007; 
  (ii) até que sobrevenha nova decisão do juízo, o que já foi requerido pela 
Procuradoria, o proprietário, ainda que não morador, faz jus ao recebimento do 
benefício. Neste sentido, é possível que uma mesma unidade possua mais de um 
beneficiário, isto é, o proprietário e o morador. 
  (iii) o proprietário, ainda que titular de mais de uma unidade, deverá receber o 
valor referente a apenas 01 (um) benefício. Isso porque, a ratio do benefício é 
auxiliar aquele que não tem moradia, e não proteger o direito de propriedade; 
  (iv) a declaração da Sra. Síndica não é hábil a comprovar, de modo exclusivo, a 
posse do imóvel.” 
Assim, segue abaixo a manifestação em relação aos casos submetidos: 
Deferidos  

Jorge Antonio Guedes 041.235.407.16 

Ademilson de Azevedo Vasconcellos 029.756.677-60 

Adriana Campos da Silva 071.905.327-73 

Adriana Lucas dos Santos da Costa 035.912.377-52 

Aglaia Rodrigues da Silva 968.496.867-34 

Airton Rodrigues Fernandes 414.771.627-04 

Alberto de Andrade Rocha 207.259.494-49 

Alcinei Souza Maciel 037.235.447-54 

Alexandra da Matta Leonardo 031.351.407-09 

Alexandre Greik Vieira 015.894.607-31 

Aliecio Ferreira da Silva 369.352.397-53 

Alvaro Augusto da Costa Fonseca Moreira 128.758.307-59 

Ana Celia Lourenço dos Santos 816.219.737-00 

Ana Paula de Almeida - Curador: PAULO CESAR DE ALMEIDA 748.151.137-34 

Anderson Aidar Silva 076.668.367-24 

Andrea da Conceição Almeida 037.072.157-84 

Angela Maria Araujo Monteiro da Silva 014.936.667-11 

Anselmo Pessoa Riker 038.311.752-68 

Antonio Carlos de Nazareth 720.994.617-91 

Antonio Cesar da Silva Júnior 145.456.267-69 

Antonio Teixeira Escudini 044.625.487-87 

Aryane Assis Vieira 160.938-777-52 

Barbara Oliveira da Silveira 004.331.337-08 

Bernadino Rodrigues de Anchieta 710.149.187-15 

Carlos Adriano da Silva 029.756.677-60 

Carlos Alberto Guido Souza 075.749.847-78 


