Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
Secretário: Bruno Schwambach
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 17 (dezessete dias) do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete),às 14:00h (catorze horas),
na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av. Conde da Boa Vista, 921, Recife-PE,foi
realizada a163ª (centésima sexagésima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente – COMAM, da qual participaram os (as) Conselheiros (as) a seguir especificados. Como
conselheiros(as) representantes do Poder Público: o Sr.º Bruno Schwambach (Presidente do Comam e
Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - SDSMA/PCR);Srº Mauricio Guerra (Suplente
- Secretário Executivo de Meio Ambiente SDSMA/PCR), Sr º Renato Barbosa

(Titular – Secretaria de

Turismo/PCR); Srª Jara Pereira Lins (Titular da Secretária de Mobilidade e Controle Urbano); Srª Maria do
Socorro Cavalcanti (Suplenteda Secretaria de Planejamento Urbano/PCR), Srª Eugenia Simões ( TitularSecretaria de Assuntos Jurídicos), Srª. Giannina Settini e Eliane Regueira (Titulare Suplente da SEMAS). Como
conselheiros representantes da sociedade civil, estiveram presentes: Srº Jason Gonçalves Torres (Titular – do
Centro de Atitudes);SrºEliedson Machado da Silva (Suplente da FASE); Sr.º Oseas Omena Ribeiro (Titular FIEPE); Sr.ª Dinabel Alves Vilas Boas (Titular – FAFIRE); Srº Ricardo Braga e Srª Renata Priscila da Silva
(Titular e Suplenteda ANE); Srº Sérgio Xavier (Titular da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental). Dando início à reunião, o Sr. Mauricio Guerra, Secretário Executivo de Meio Ambiente, leu a
pauta da reunião, que teve como assuntos: 1º) a aprovação da Ata anterior; 2º) a apresentação da estrutura
organizacional da nova Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, à qual o COMAM
passou a ser vinculado; 3º) a eleição do vice-presidente do COMAM e 4º) a apresentação da proposta da
Política Municipal de Meio Ambiente. Quanto ao 1º assunto, o Sr Ricardo Braga pontuou algumas
alterações que, a seu ver, deveriam ser processadas no documento, o que foi acatado, ficando a ata
retificada a ser enviada aos (as) conselheiros(as) e apreciada na próxima reunião. Resolvido este assunto, foi
iniciado o 2º ponto da pauta, referente à nova estrutura do órgão municipal ambiental. Com a palavra, o
Srº. Bruno Schwambach, Secretário da atual Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e
Presidente do COMAM, cumprimentou os presentes, passando a falar da reforma organizacional
implementada pela atual gestão na Prefeitura, mediante a qual foi realizada uma compactação de órgãos
que resultou na redução de 24(vinte e quatro) para 15 (quinze) o número de secretarias, além da
diminuição de cargos comissionados. Continuando, discorreu sobre sua atuação na iniciativa privada e a
sua preocupação e participação também em ações sociais, visando a contribuir positivamente no Poder
Público para uma cidade economicamente sustentável. Enfatizou que a mudança implementada teve por
objetivo melhorar a estrutura das Secretarias que ele passou a assumir: as anteriores Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia e a de Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Destacou que encontrou em Meio Ambiente e Sustentabilidade uma estrutura organizada,
com projetos em andamento, muitos já concretizados, achando viável a permanência dos Secretários
Executivos. Explicou que as maiores mudanças que teve que fazer foram em Desenvolvimento e
Empreendedorismo. Deixou claro que estava se apropriando de muitas informações e se colocou de logo à
disposição dos(as) conselheiros(as) para esclarecer quaisquer dúvidas. Dando continuidade à reunião, o Srº
Jáson Gonçalves deu boas vindas e parabenizou o novo secretário, registrando o quanto será importante

para a cidade a contribuição dele à frente da Secretaria, em face de sua visão empreendedora. Em seguida,
o Srº Ricardo Braga citou trechos do que o secretário falou sobre a economia solidária. Ao mesmo tempo,
requereu ao Secretário que detalhasse de que forma ele via a nova Secretaria e como ficaria sua nova
estrutura. Em resposta, o Srº Bruno Schwambach esclareceu que a Secretaria (SDSMA) passou a ter 5
(cinco)Secretarias Executivas: Carlos Ribeiro com Licenciamento, Fiscalização, e Controle Ambiental; Mauricio
Guerra, com Meio Ambiente; Romero Pereira, com Projetos Especiais e, mais especificamente, com o
Projeto Parque Capibaribe, mas podendo vir a assumir outros projetos que surgirem. Quanto ao
Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, foi instituída a Secretaria Executiva de Emprego e
Renda, a quem estão vinculados: as agências de Emprego, o Pequeno Empreendedor, Prodarte, Ciência e
Tecnologia, Cursos Profissionalizantes, entre outros. Além destas, foi criada a Secretaria Executiva de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Estratégia, cujo objetivo é atrair pequenas, médias e grandes
empresas para a cidade. Informou que ainda não tinham sido nomeados os titulares para estas últimas
Secretarias Executivas. O Secretário e Presidente do COMAM mencionou que na área de qualificação
profissional e desenvolvimento econômico, existiam muitas subdivisões, como: a Sala do Empreendedor,
agências de empregos, escolas profissionalizantes (16 delas na Prefeitura do Recife), economia solidária,
PRODARTE, economia criativa, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico. Necessitando as mesmas
de uma maior articulação e, segundo a visão do prefeito, conforme ele ressaltou, de ações mais inovadoras,
pois o Recife nunca conseguiu se vender como uma cidade empreendedora. Dando continuidade à reunião,
o Srº Ricardo Braga elogiou a visão de desenvolvimento sustentável, porém manifestou preocupação de
que o secretário poderia estar dando mais ênfase a emprego e renda, renovação e estratégias, deixando
um pouco de lado as questões ambientais. Neste sentido, ressaltou a necessidade de ser dada mais
atenção ao meio ambiente, com foco em controle ambiental, desenvolvimento sustentável e conservação.
Com a palavra, a conselheira Jara Pereira indagou sobre a atuação da Brigada Ambiental nessa nova
estrutura. O Srº Bruno Schwambach disse que o Secretário Executivo Carlos Ribeiro explicaria melhor, mas
que a intenção era a de reforçar a Brigada junto ao pessoal da Guarda Municipal. O Secretário Executivo
Carlos Ribeiro iniciou sua apresentação sobre a primeira versão da Proposta da Política Municipal de Meio
Ambiente, ou seja, de projeto de lei que foi submetido ao COMAM em 17 de fevereiro de 2016, através de
um grupo de trabalho especifico, para discussão dessa política, ampliada também para a sociedade civil
eórgãos/entidades governamentais. Destacou a realização de vários eventos (seminários e oficinas) acerca
da Atualização e Revisão da Política Municipal de Meio Ambiente. O referido Secretário Executivo
realçou que vinha chamando a atenção de que a política de 1996 estava defasada e baseada nas várias
inovações que ocorreram dentro da política e do cenário nacional de meio ambiente. Neste sentido, era
imprescindível uma atualização da política municipal. Esclareceu que a metodologia utilizada foi a mesma
em todo Brasil, chamada FOFA (discussão e ampliação do que são forças, oportunidades, fraquezas,
ameaças), sendo tudo sistematizado para que surgisse um documento mais amplo, acompanhado por dois
grupos de trabalho, formados por profissionais internos da então Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SMAS) e por representantes do COMAM. Com vistas à conclusão de todo este processo,
informou que foi realizada uma reunião extraordinária do COMAM, para que daí surgisse uma segunda
versão do documento mais ampliada, com a propositura dos princípios, objetivos, estruturas para
desenvolvimento das ações, instrumentos (como, por exemplo, o seguro ambiental), taxa de controle e
fiscalização ambiental, como também a questão do monitoramento ambiental (incluindo o alto
monitoramento). Tudo isto com a finalidade de gerar um debate maior no COMAM para posterior envio de
projeto de lei à Câmara de Vereadores, visando à aprovação e efetivo desenvolvimento da Política
Municipal de Meio Ambiente do Recife, contando com a participação da sociedade. Finalizando, o Srº
Carlos Ribeiro salientou o grande esforço da Prefeitura no aprimoramento dos serviços prestados pelo
órgão ambiental, enfatizando o processo de licenciamento digital, muito embora tenha informado que se

tratava de assunto a ser objeto de discussão futura. Dando continuidade à reunião, o Srº Ricardo Braga
perguntou quem ficou responsável pelas Unidades de Conservação implantadas e pelas não implantadas.
Com a palavra, o Srº Mauricio Guerra respondeu que ficará a cargo da Secretaria Executiva de Meio
Ambiente (da qual ele é hoje o titular) as UCs já implantadas. E caberá à Secretaria Executiva de
Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental, que tem à frente o Sr. Carlos Ribeiro, as UCs ainda não
implantadas, dentro do processo de normatização e regulamentação da política ambiental. O Srº Carlos
Ribeiro explicou que a antiga estrutura existente (Secretaria Executiva de Unidades Protegidas) foi só
realocada com todo corpo técnico para dentro da estrutura organizacional da Secretaria Executiva de que é
titular. Em continuidade, a Srª Socorro Cavalcanti citou o seminário que ocorreu sobre as unidades de
conservação e pediu para que fossem retomados os grupos de trabalho. O Srº Maurício Guerra ressaltou a
importância de serem retomadas todas as atividades já em curso e de se fechar uma agenda com a
programação, para distribuição ao longo da gestão do COMAM. Realçou a relevância do debate sobre a
Política Municipal de Meio Ambiente, por já estar em pauta. E, neste contexto, as Unidades de Conservação,
em face de sua importância estratégica como base para as discussões do Plano Diretor da Cidade. Por isso,
salientou a proposta de restabelecimento das reuniões, com vistas a aprofundar os debates, estruturar as
discussões que foram apresentada

para que se possa dar celeridade aos assuntos em questão, como

exemplo: o Parque dos Manguezais, os viveiros de camarão, o regimento do fundo, dentre outros.
Ressaltou que um grande marco para este ano seria o encaminhamento desse projeto de lei para a Câmara
de Vereadores já na semana de meio ambiente. O Secretário Executivo Maurício Guerra sugeriu passar para
o próximo assunto da pauta: a eleição do Vice-Presidente do COMAM. Os representantes da sociedade civil
indicaram os seguintes nomes: SrºJáson Gonçalves – Centro de Atitudes, e o Srº Ricardo Braga – ANE.
Depois de algumas avaliações, ficou decidido por unanimidade entre eles a indicação do nome do Srº
Ricardo Braga para assumir referido cargo de Vice-Presidente do COMAM. O Srº Mauricio Guerra pediu
então para que o Presidente do COMAM, Srº Bruno Schwambach, homologasse a eleição e divulgasse o
resultado da eleição. Em continuidade à reunião, o Srº Mauricio Guerra pediu aos presentes que se desse
início ao próximo ponto da pauta: a homenagem “in memoriam” ao Conselheiro e Vice-Presidente do
COMAM, Sr. Adelmo, o qual representava a entidade FASE. Como todos concordaram, referido Secretário
Executivo passou a palavra para o Srº Eliedson Machado, então conselheiro suplente da FASE, que iniciou a
cerimônia, ressaltando o trabalho, mas também as características de garra, determinação e fidelidade de
Adelmo na luta em prol dos movimentos sociais e visando assegurar uma sociedade justa, inclusiva,
humana, com a implantação de um processo efetivo de reforma urbana e desenvolvimento sustentável,
com a implementação de políticas sociais que garantam o bem-estar das pessoas. Finalizando, o Secretário
e Presidente do COMAM, Srº Bruno Schwambach, entregou o Certificado de Homenagem Póstuma ao
representante da FASE e aos parentes do Srº Adelmo. Aproveitou o ensejo para também agradecer a
presença de todos os presentes (conselheiros, convidados e visitantes). A reunião foi então encerrada,
sendo por mim, Cátia Caetano de Melo, servidora indireta da SDSMA, que secretariei ad hoc a presente
reunião, lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros que dela
participaram, em sinal de concordância com tudo que nela contém.
Conselho Municipal de Meio Ambiente do Recife, em 17 de março de 2017.

