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Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói (COMAN) em 29 

19 de dezembro 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     Projeto 'Eliminar a Dengue’ – Fiocruz; 

4.    Regulamentação do Licenciamento Ambiental; 

5.    Plano de trabalho 2017; 

6.    Programa PRO-Sustentável;    

7.      Informes e assuntos gerais.   

Ata: 

 Estiveram presentes nesta reunião: Gabriel Pacheco Mello Cunha (SMARHS), Webber Lopes (Seio do 

Mar, Agenda 21), Ricardo L. P. Portugal (CLIN), Renato Guima (Seio do Mar, Agenda 21), José Plácido (AMA 

Cantagalo, Agenda 21), Liara William (Secretaria de Cultura), Rivamar da Costa Muniz (CREA-Rj), Janie da Silva 

(Universidade Federal Fluminense), Jaqueline Ribeiro (Gappops, Agenda 21), Joaquim Jorge (Famnit, Agenda 21), 

Sonia Maria Rodrigues (Secretaria de Educação) Gustavo de Morais (PGM), Susana Araújo, Henriette Tubbs 

(Secretaria de Saúde), Juliana Baptista (PMN), Valéria Braga (PMN), Marios Blanco (Fiocruz), Gabriel Sylvestre 

(Fiocruz), Rodrigo Martins (SMARHS), Gabriel Mendez (SMARHS), Joel Osório (Agenda 21), Ricardo Garcia 

(Agenda 21), Aldeir de Carvalho (Firjan).  

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. Esta reunião do Conselho, conforme previamente notificado 

aos conselheiros e convidados, não se realizou na ultima terça-feira do mês devido as celebrações de fim de ano.  

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. Foi 

sugerido ao plenário pelo Secretário Executivo uma inversão de pauta, a qual foi aprovada por unamidade.  

O Sr. Axel Grael, vice-prefeito de Niterói explanou aos presentes o Programa Região Oceânica Sustentável 

(PRO-Sustentável). A apresentação contextualizou as obras e projetos que visam promover a conservação 

sustentável na região oceânica do município, bem como a melhoria da infra-estrutura da região, por meio, por 

exemplo, da realização de drenagens, pavimentação e saneamento.  Ainda em sua fala, o vice-prefeito pode mostrar 

aos integrantes do conselho as obras e idéias do Programa Niterói Mais Verde, como a reestruturação do Parque das 

Águas e a manutenção das Unidades de Conservação presentes no município.  

Em prosseguimento, os representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apresentaram o projeto 

Eliminar a Dengue. O projeto, originalmente Australiano, é trazido em uma iniciativa inovadora da Fiocruz para o  

Brasil e realizou em Niterói um ação piloto no bairro de Jurujuba. Em linhas gerais, o projeto visa utilizar a bactéria 

Wolbachia, presente em alguns mosquitos da espécie Aedes aegypti para bloquear a transmissão do vírus da dengue 

pelo vetor de forma natural e auto-sustentável. A equipe da Fundação ressaltou que o projeto é baseado em estudos 

de campo e foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (Mapa) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) após rigorosa avaliação sobre a 

segurança para a saúde e para o meio ambiente. 

Realizou-se pelo Secretário Executivo a leitura da ata da última reunião, sendo esta aprovada por 

unanimidade, e sem ressalvas. A proposta de regulamentação do Licenciamento Ambiental em análise pelas 

Câmaras Técnicas, conforme informou o Secretario Executivo, teve seu prazo de discussão dilatado, devido ao 

pedido dos membros da Câmara Técnica de Legislação Ambiental, e será objeto de exposição ao plenário em 

oportunidade futura. O plano de Trabalho do COMAN para o ano de 2017, conforme deliberado pelos integrantes, 

será elaborado seguindo as propostas das Câmaras Técnicas em atividade.   

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

do ano de 2017. 

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 


