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Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 25 

de outubro 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; 

3.     Projeto Urubuzar;     

4.     Projeto Águas Escondidas; 

5.     Assuntos Gerais;  

Ata: 

Estiveram presentes nesta reunião; Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS); Sonia Maria Silva Rodrigues 

(Secretaria de Educação); Ricardo Lucio Picanço (CLIN); Magnus Batista de Souza (CDL); Henrique Vieira 

(Câmara); Laura França (Câmara); Henriette Guarnieri Tubbs (Secretaria de Saúde); Jorge Patuaba (Apedema); 

Webber Lopez (Agenda 21, Seio do Mar); Renato Guimarães (Agenda 21, Seio do Mar); Luiz Gustavo Moraes 

(PGM); Joaquim Jorge da Silva (Famnit); Gabriel Mendez (SMARHS); Rodrigo Campos Martins (SMARHS);  

Raquel Azevedo da Cruz (SMU); Joel Osório (Agenda 21, SuperCão); Thiago dos Santos Leal (SMARHS); 

Fabrício Silveira (Urbanismo); Tainá Mocaiber (OAB Niterói).  

 

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.  

Realizou-se pelo sr. Gabriel Mello Cunha a leitura da ata da última reunião, sendo esta aprovada por 

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

convidados.  

Em inversão de pauta, foi apresentado em primeiro momento, pelo sr. Thiago dos Santos Leal, da 

SMARHS, o panorama geral, bem como os desafios e ações já realizadas do projeto Águas Escondidas. O projeto 

foi recebido pelos presentes e trata-se de uma iniciativa da SMARHS em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Águas de Niterói que pretende catalogar nascentes e olhos d’água das bacias hidrográficas de 

Niterói. Além de detectar a localização das nascentes perenes e intermitentes, o projeto propõe envolver os 

moradores do entorno dos corpos hídricos no esforço de eliminar os fatores de degradação.  

O sr. Gabriel Pacheco explanou aos presentes a iniciativa do Dia Nacional de Urubuzar em Niterói, uma 

parceria com o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), o Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia de Biossistemas da UFF (PGEB) e a Universidade Federal de Lavras. Os objetivos dessa iniciativa são a 

sensibilização da população e esclarecimentos de como podemos ajudar a reduzir os atropelamentos da fauna 

selvagem. 

Como ação no dia, haverá a realização de uma blitz educativa na Estrada da Serrinha, que liga Itaipu à 

Itaipuaçu, em Maricá, onde os atropelamentos de fauna selvagem são frequentes. Neste local serão realizadas, pela 

equipe de voluntários da UFF, do PESET e da SMARHS, ações junto aos motoristas e aos visitantes da trilha para o 

Alto Mourão. No Parque da Cidade, na parte da manhã, serão realizadas atividades voltadas para o público infanto-
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juvenil, tais como oficinas de origamis, passeios guiados, dinâmicas e jogos; já na parte da tarde haverá a 

apresentação de vídeo produzido por alunos do Curso de Ciências Biológicas da UFF, assim como palestras sobre 

reabilitação de fauna atropelada e atropelamento de fauna na RJ 122. 

O Secretário Executivo informou ainda que as Câmaras Técnicas, cujas reuniões foram marcadas 

remotamente por e-mail, iniciaram suas atividades. A Câmara Técnica da Agenda 21, formalizada e aprovada por 

unanimidade e sem ressalvas na última reunião, teve seus membros nomeados, sendo do 1º Setor, o sr. Gabriel 

Mello Cunha, do 2º setor o dr. Joel Osório, do 3º setor o sr. Renato Guimarães e do 4º setor o sr. Joaquim Jorge. Os 

membros se comprometeram a iniciar os trabalhos de fomento para reestruturação do Fórum de Niterói e contatar 

possíveis parceiros e colaboradores.      

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

novembro, dia 29, as 15 horas.  

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 

 
 

 

 

 


