
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente  

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM  

ATA da 168ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos 14 (catorze) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14hs 
(catorze horas), na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av. Conde da 
Boa Vista, 921, Recife-PE, foi realizada a 168ª (centésima sexagésima oitava) 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:o Sr. Bruno Schwambach (Presidente do Comam e Secretário de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - SDSMA/PCR); Sr. Mauricio Guerra 
(Suplente do Secretário da SDSMA/PCR); Sr. José Fernandes e Srª Maria do Socorro 
Cavalcanti (Titular e Suplente da Secretaria de Planejamento Urbano/PCR); Srª Eugênia 
Simões (Titular da Procuradoria Geral do Município do Recife); Sr. Emir José Rodrigues 
(Suplente da Secretaria de Educação); Sr. Eurico Freire (Titular da Secretaria de Turismo); 
Srª. Socorro Silvério (representante da Suplente da Secretaria de Infra estrutura e 
Serviços Urbanos) e a Srª Cristina Maria Ferreira Leal (Suplente da Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado); Como conselheiros(as) representantes da 
sociedade civil, estiveram presentes: Srª Dinabel Alves Vilas Boas e a Srª Maria Danise de 
Oliveira  (Titular Suplente da FAFIRE); Srª Sebastiana Maria dos Prazeres (Titular da 
Federação das Entidades Comunitárias do Ibura/Jordão - FIJ); Sr. Ricardo Braga (Vice 
Presidente do COMAM e Titular da ANE); Sr. Sérgio Santos (Titular da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES); Sr. Oseas Omena (Titular da Federação das 
Indústrias de Pernambuco – FIEPE); Sr. Fabiano Rocha (Suplente da Universidade Federal 
de Pernambuco – UFPE); Sr. Bruno de Lemos ( Titular da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Pernambuco – ADEMI)  e convidados presentes, a saber: Sr. 
Alexandre Ramos Gerente Geral de Sustentabilidade da SDSMA, Srª. Elizieth Maria – 
Advogada da SDSMA; Sr. Arthur de Vasconcelos - estudante da FAFIRE; Sr. Eduardo 
Albuquerque – Técnico da SDSMA; Sr. Nilo Rocha – Gestor de Políticas Sustentável e 
Climas da SDSMA; Sr. Diogo Luna – Gerente Administrativo da SDSMA; Sr. João Paulo – 
Analista Ambiental da SDSMA. Dando início a reunião, que teve como pauta: 1) Informes; 
2) Aprovação da ata 167ª reunião ordinária do COMAM; 3) Análise de intervenções em 
duas árvores tombadas (Carolina nº 05 e Paineira nº 12); 4) Aprovação da prestação de 
contas FMMA 2017 e Previsão orçamentária FMMA 2018; 5) Aprovação na mudança do 
Edital Demanda Induzida 2018; 6) Aprovação do regimento eleitoral e escolha da 
comissão eleitoral para o processo de eleição da nova composição do Conselho para o 
biênio 2018/2020. O Sr. Maurício Guerra inicia a reunião com a aprovação da Ata 167ª e 
informes com relação ao que foi discutido na reunião de Planejamento do COMAM para o 
ano de 2018, citando que foram discutidas datas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias do COMAM, das reuniões das Câmaras Técnicas Temáticas de Unidades 
Protegidas, Arborização Urbana e Saneamento Ambiental, cronograma eleitoral, ato de 
posse dos Conselheiros para o Biênio 2018/2020 e temas sugeridos. Dando continuidade 
o Sr. Eduardo Albuquerque apresenta os pareceres Técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente referente a 02 duas árvores tombadas 
(Paineira nº 12 e Carolina nº 05) que precisam de intervenção. Após apresentação ficou 
aprovado o destombamento da Carolina de nº 05 ficando a erradicação sob a 
responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Recife bem como indica que a fiscalização 
ambiental seja mobilizada, no sentido de tomar as providencias cabíveis quanto aos possíveis 

danos provocados pela obra da Conic. Quanto a Paineira de nº 12, acordou-se que o COMAM 
não deliberaria a respeito da manutenção das árvores tombadas, ficando a cargo da 
Prefeitura da Cidade do Recife a avaliação e execução. O Sr. Diogo Luna inicia a prestação 
de contas do FMMA referente ao ano de 2017 e previsão orçamentária para 2018, as 
quais foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. Com relação às contas a 
aprovação se refere aos percentuais aplicados, não havendo análise contábil financeira 
por parte do COMAM, tendo sugerido a Srª Eugênia que os gastos do ano de 2018 sejam 
acompanhados pelo COMAM e que a SDSMA realize um detalhamento sobre a 
arrecadação do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA no decorrer do corrente ano. 
Dando Continuidade a Srª Elizieth apresenta as alterações no Edital de Demanda Induzida 
para 2018, incluindo no Objeto Proposto de uso de instrumentos tecnológicos para os 



projetos. Onde anteriormente foi sugerida pela secretaria a seguinte redação no item 
“1.2. Para esta seleção pública, serão priorizadas as seguintes áreas temáticas previstas 
no art. 5º do Decreto Municipal nº 25.418/2010 e Lei Municipal nº 18.011/2014:” e no 
item “1.3 Os projetos relativos às áreas descritas em 1.2 poderão apresentar 
instrumentos que levem em consideração os conceitos de Smart Cities (cidades 
inteligentes), bem como o foco nas Startups loT (Internet of Things), contemplando 
sensores embarcados, computação na nuvem, aprendizagem de máquina, inteligência 
artificial (AI), drones e suas aplicações.” O Sr. Ricardo Braga questiona a referida 
alteração propondo nova redação para os itens 1.2 e 1.3 da minuta. A sugestão de 
redação para o item “1.2. Para esta seleção pública, serão priorizadas as seguintes áreas 
temáticas previstas no art. 5º do Decreto Municipal nº 25.418/2010 e Lei Municipal nº 
18.011/2014, podendo-se atender a uma ou mais destas:” e no item “1.3. Os projetos 
relativos às áreas descritas em 1.2 poderão apresentar inovações tecnológicas digitais 
interativas, contribuindo assim com o controle socioambiental.” A qual foi aceita 
consensualmente. Dando prosseguimento a Srª Elizieth apresentou a minuta do 
regimento eleitoral para escolha das entidades da sociedade civil para compor o COMAM 
no biênio 2018/2020, ressaltando que seria necessário escolher a comissão eleitoral. O 
Sr. Mauricio Guerra apresentou indicações das seguintes entidades para compor a 
Comissão Eleitoral: Habitat, Ecos, Centro Josué de Castro e Fase, as quais foram 
aprovadas pelo COMAM, devendo ser homologadas pelo presidente do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. A reunião foi então encerrada, com os agradecimentos pela 
participação de todos(as) presentes, sendo por mim, Cátia Caetano de Melo, servidora 
indireta da SDSMA, que secretariei ad hoc a presente reunião. Lavrada esta ata, a qual, 
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 14 de março de 2018. 

 



 


