Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretária: Inamara Santos Mélo
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 07 (sete dias) do mês de Dezembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09h.
(nove horas), na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av. Conde da Boa
Vista, 921, Recife-PE, foi realizada a 162ª (centésima sexagésima segunda) Reunião Ordinária
do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, da qual participaram os (as)
Conselheiros (as) a seguir especificados (as). Como conselheiros (as) representantes do
Poder Público, a Srª. Inamara Melo (Presidenta do Comam e Secretária de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - SMAS/PCR); Sr. Alfio Mascaro (Titular – Secretaria de Educação/PCR); Srª.
Eliane Regueira (Suplente da SEMAS); a Srª. Elida Dias (Suplente da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Urbanos); Srª. Jara Pereira (Titular da Secretaria de Mobilidade e
Controle Urbano); Como conselheiros representantes da sociedade civil, estiveram
presentes:o Sr. Adelmo Barros de Araújo (Titular – FASE); Srª. Sebastiana Maria dos Prazeres
(Titular FIJ); Srª. Dinabel Alves Vilas Boas e Maria Danise de Oliveira (Titular e Suplente –
FAFIRE); Sr. Sergio Xavier (Titular da ABES); Sr. Ricardo Braga(Titular da ANE); Sr. Jason
Torres (Titular do Centro de Atitudes); a Srª. Liliana Maria Cabral (Titilar da Cidadania
Feminina); o Sr. Bruno de Lemos (Titular da ADEMI). Dando início à reunião, a Presidenta do
COMAM, a Srª. Inamara Melo, ao cumprimentar os presentes, passou a ler a pauta, que teve
como assuntos: Balanço da Gestão 2013/2016 e Apresentação da Prestação de Contas do
FMMA, dando continuidade à reunião o Sr. Mauricio Guerra Secretário Executivo de
Sustentabilidade apresenta aos presentes os avanços nas demandas e projetos da gestão da
Secretaria Executiva de Controle Ambiental entre os anos de 2013/1016, ao término da
apresentação o Sr. Romero Teixeira Secretário Executivo de Áreas Protegidas apresenta aos
membros e convidados deste Conselho os avanços alcançados e projetos realizados desta
Secretaria entre os anos de 2013/2016, dando continuidade o Sr. Mauricio Guerra toma a
palavra para apresentar o balanço das ações realizadas da Secretaria Executiva de
Sustentabilidade e seus projetos realizados, concluídos e em andamento no período de
2013/2016, ao término das apresentações do balanço da gestão das três secretarias
executivas, a Srª. Inamara Melo passa a palavra para a Srª. Ana Magalhães, Gerente de
Administração Setorial da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade/SMAS e a Srª.
Claudia Melo Gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente/SMAS para apresentar aos
membros deste Conselho a prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente, ao término da apresentação foi aberto uma rodada de diálogo para retirada de
dúvidas e questionamentos, dando início, o Sr. Adelmo Barros faz um breve elogio aos

aumentos e melhorias das atividades voltadas a educação ambiental, no Jardim Botânico e
da Jaqueira, mas fala da grande importância de ser implantado nas comunidades, ou seja a
descentralização das ações, o mesmo cita mais efetividade no acompanhamento dos
projetos demandas espontânea. Os membros deste conselho presentes na reunião
sugeriram que as próximas apresentações de prestação de contas do FMMA, fossem mais
detalhadas. Finalizando, a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade e presidenta do
COMAM a Srª. Inamara Melo agradece a presença de todos os membros, convidados e
visitantes presentes. E eu, Ailson José de Alcântara, servidor da SMAS, secretariei ad hoc a
presente reunião, tendo lavrado esta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por
todos os presentes, em sinal de concordância com tudo que nela contém.
Conselho Municipal de Meio Ambiente do Recife, em 07 de dezembro de 2016.

