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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. 
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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, 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. 

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/
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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 sempre 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.   

 

 

 

 

Eurico José de Albuquerque Toledo 

Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

 


