Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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
a 45ª (quadragésima quinta) Reunião extraordinária 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);
Srª Jara Pereira Lins (Titular da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano); Srª Maria do Socorro Cavalcanti
(Suplente da Secretaria de Planejamento Urbano/PCR); Srª Andreia Galiza (como representante da Titular e
Suplente da Secretaria de Assuntos Jurídicos); Srª Eliane Regueira (Suplente da SEMAS). Como conselheiros
(as) representantes da sociedade civil, estiveram presentes: Sr. Jason Gonçalves Torres (Titular do Centro de
Atitudes); Sr. Eliedson Machado da Silva (Titular da FASE); Srª Dinabel Alves Vilas Boas (Titular – FAFIRE); Sr.
Ricardo Braga (Titular da ANE); Sr. Sérgio Xavier (Titular da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental - ABES); Srª Liliana Maria Cabral (Titular da Cidadania Feminina); Sr. Bruno de Lemos (Titular da
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco - ADEMI) e convidados presentes, a saber:
Sr. Romero Pereira, Secretário Executivo de Projetos Especiais; Sr. Carlos Ribeiro Secretário Executivo de
Controle Ambiental; Sr. Alexandre Ramos, Gerente Geral de Sustentabilidade, Sra. Erica Vidal de Negreiros,
(SDSMA/PCR); Sr. José Fernandes (ICPS/PCR); Sr. Eduardo Lins (SDSMA/PCR); Srª. Mariana Nogueira
Maciel, pela Semana Bloom; Srª. Glória Brandão (SDSMA/PCR); Sr. Rômulo Campos Farias (SDSMA/PCR);
Srª. Bruna Albuquerque - Ecobase consultoria. Dando início à reunião, que teve como pauta, a apresentação
da estrutura e projetos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente o Sr. Bruno
Schwambach, Secretário da SDSMA e Presidente do Comam, cita que com a junção das Secretarias de
Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Qualificação Profissional, Agências de Empregos, Ciências
e Tecnologias, Meio Ambiente e Sustentabilidade, procurou-se estruturar a nova secretaria da seguinte forma:
fica ligado diretamente ao gabinete a Gerência de Administração Setorial e Financeira – GAS, tendo como
Gerente o Sr. Diogo Vilela, foram criadas também 05 (cinco) grandes secretarias executivas as quais são 03
(três) de meio ambiente que já existiam, e só foram feitas algumas adequações. A Secretaria Executiva de
Projetos Especiais sob a responsabilidade do Sr. Romero Teixeira, tem como principal projeto a implementação
do Parque Capibaribe, e alguns outros projetos podem ser acrescentados à medida que se consiga avançar
com o Parque Capibaribe. A Secretaria Executiva de Controle Ambiental sob a responsabilidade do Sr. Carlos
Ribeiro, onde estão vinculadas as seguintes ações: a comissão permanente de apuração de infrações
ambientais, comissão técnica de tombamento, divisão de normatização e infrações ambientais, divisão de
controle ambiental, setor de licenciamento ambiental, divisão do fundo municipal de meio ambiente, apuração
de infrações ambientais, processos urbanísticos, setor de informação e geoprocessamentos, autorizações e
Prav´s, setor de fiscalização ambiental, apoio ao fundo, fiscalização e monitoramento ambiental, portanto toda
parte de controle, fiscalização e monitoramento ambiental vinculados a esta secretaria. A Secretaria Executiva
de Meio Ambiente sob a responsabilidade do Sr. Maurício Guerra, responde atualmente pelas seguintes ações:
comitê de sustentabilidade e mudanças climáticas (COMCLIMA), grupo de sustentabilidade e mudanças
climáticas (GECLIMA), comitê de educação ambiental, política sustentável e clima, projetos sustentáveis,

cidadania ambiental, divisão de educação ambiental, setor de baixo carbono e resiliência, setor de arborização
e planejamento do verde urbano, tecnologias educativas, arte educação, acessória técnica de gestão das
unidades protegidas, manutenção do Jequía, manutenção do Jardim Botânico do Recife. A Secretaria
Executiva de Emprego Qualificação e Renda sob a responsabilidade da Srª Cristiane Guedes, responde pelas
seguintes ações: As 17 escolas de qualificação profissional, as agências de emprego, PROUNI, Salas do
empreendedor (sede), Salas do empreendedorismo (COMPAZ), Salas do empreendedorismo (Casa Amarela),
Salas do empreendedorismo (Tabaiares), e tudo que é voltado ao atendimento e a geração de emprego, renda
e qualificação profissional para o publico. E por último a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico
Inovação e Estratégia (s/ nome para a pasta), nesta secretaria encontra-se uma junção de todas as atividades
para desenvolver a parte econômica, ou seja a busca de investimentos, empregos, assim como a estrutura do
mais vidas nos morros, PRODART, economia solidária, a parte dos galpões da coleta seletiva, economia
criativa, ciência e tecnologia, implantação e requalificação dos espaços urbanos para uso diversos (como
projetos de adoções de praças e outros projetos). Após apresentar a Secretaria e seus respectivos eixos o Sr.
Bruno Schwambach passa a palavra para o Sr. Carlos Ribeiro que inicia sua apresentação mencionando que
no período de 2013 a 2016 a sua estrutura era bastante enxuta (1 gerencia geral, e 2 divisões uma de
normatização e outra de controle ambiental), e que dentro do processo de reestruturação da Prefeitura ocorreu
à fusão de algumas secretarias com o objetivo de reduzir quadros, sendo assim, foram incorporados outros
setores de atividades e a Secretaria Executiva de Controle assumiu parte da Secretaria de Unidades
Protegidas (atualmente extinta). O Sr Bruno Schwambach coloca a observação que antes da reestruturação
haviam 08 (oito) secretarias executivas e este número foi reduzido para 05 (cinco). Dando continuidade o Sr.
Carlos Ribeiro inicia sua apresentação citando que nessa nova gestão pensou-se numa estrutura na qual se
pudesse trabalhar mais especificamente os meios através das tipologias ou setores específicos previamente
definidos, com foco tanto ao licenciamento quanto a fiscalização, e para dar prioridade a este novo modelo de
monitoramento ambiental, criou-se também uma gestão especifica para a brigada ambiental com o objetivo de
facilitar as suas atividades. O Sr. Ricardo Braga elogia e informa que o Grupo de trabalho teve 02 encontros na
semana que antecedeu a reunião e que esse grupo entendeu que a pauta da secretaria seria justamente a de
resgatar essa questão das unidades protegidas, priorizar algumas e trabalhar em cima do plano de manejo,
sugerindo a criação de 01 (uma) câmara técnica de unidades de conservação e dentro dessa câmara técnica
existir um grupo de trabalho para acompanhar o plano de manejo. O Sr. Carlos concorda, e finaliza afirmando
que a secretaria possui todas as fichas cadastrais dos IPAVS e diz que foram feitas as visitas e em seguida as
atualizações de todas as áreas dos IPAVS, informando que há 98 IPAVS. Dando continuidade o Sr. Mauricio
Guerra – Secretário Executivo de Meio Ambiente explica que a Secretaria de Meio Ambiente tem um aspecto
de Sustentabilidade Ambiental encorpada no seu conceito desde o principio do plano diretor com os 03 (três)
sistemas trabalhados que são do verde, da água e de construções, explicando o que cada sistema abrange: o
verde – Jardim Botânico, árvores tombadas, jardins históricos e arborização urbana. A água deve ser
compreendida com uma interface entre o sistema verde citado e o sistema construtivo, devendo haver uma
relação com a infra estruturada da cidade na perspectiva de transformá-la para que a mesma seja uma
estrutura que pense sua sustentabilidade. A partir daí foram pensadas diretrizes estratégicas dessa secretaria
que são: desenvolver a política de sustentabilidade e baixo carbono, coordenarem a política de arborização
urbana, promover educação pela sustentabilidade, gerir as unidades implantadas e implantar edificações
sustentáveis nas áreas verdes. Explica que a Secretaria ao qual responde possui 02 (duas) gerências. A
Gerência de Sustentabilidade e a de Unidades Protegidas, a qual se subdivide em divisão do Jardim Botânico e
Jiquiá.

Em seguida o Sr. Mauricio Guerra pontua como seria a gestão por temas dentro da Secretaria

Executiva de Meio Ambiente, fala da Sustentabilidade trabalhando as mudanças climáticas, toda política do
clima, certificações, o baixo carbono, o verde urbano (arborização, hortas, pomares) e a captação e execução
de projetos ambientais nessas áreas e essa relação está diretamente associada às unidades protegidas como
JBR, Parque do Jequiá e a gestão das demais: jardins históricos econucleos Jaqueira, Jardim do Baobá, Caís

do Imperador. Fala também de outro aspecto de articulação, e um plano de fundo para a sensibilização tendo
de um lado a sensibilização ambiental e do outro o de articulação com a comunidade e com os movimentos,
mostrando que dentro do programa de educação ambiental estão correlacionados o desenvolvimento de
trabalhos nas escolas, os econucleos, os eventos do calendário ecológicos associados e a ação digital. Do
outro lado a articulação interinstitucional que funciona tanto na Prefeitura do Recife como em outros órgãos
externos como as ações da A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, e a representação
interinstitucional com os espaços existentes – COMCLIMA, GECLIMA, COMAM e outros órgãos. Outro tema é
a Coleta Seletiva que está articulada com a Secretaria de Planejamento e Controle Urbano, a Emlurb e a
própria Economia Solidária internamente dentro da nossa secretaria, sendo estes os arranjos por temas de
atuação do que se foi falado anteriormente. Cita alguns projetos que serão executados ao longo deste ano que
é o programa de baixo carbono, o projeto que vai ser financiado pelo GEF sendo implementado pela Agência
Recife de Inovação e Estratégia com participação da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto das Cidades
Pelópitas Silveira e o Parque Capibaribe, Projetos de Eficiência Energética (tanto no prédio da PCR, quanto
nas Maternidades Barros Lima e Arnaldo Arques), Plano de Arborização Urbana, Projeto de Educação
Ambiental e desenvolvimento do calendário ecológico, implantação de um novo econucleo – que seria o do
Parque Capibaribe. Do ponto de vista de Unidades Protegidas recuperar o Parque do Jequiá e ampliação do
Jardim Botânico no seu espaço físico. O Sr. Mauricio Guerra destaca a forte preocupação da Prefeitura com a
sustentabilidade com ênfase na política de baixo carbono, fala da política de mudanças climáticas, afirma que
tiveram projetos importantes que serão renovados como foi o URBAN LEDS no início de 2013 e agora o
Pegadas das Cidades, com participações internacionais (PENUD, GEF, CAF), tiveram também um histórico
dos inventários de 2012 e 2015 e as metas de redução de emissão de gases do efeito estufa até 2037. Fala da
agenda ambiental e que a meta ate 2037 seja de redução de ate 20% do nível de emissão de carbono, afirma
que o projeto de baixo carbono faz parte do projeto cidades sustentáveis financiado pelo GEF e menciona que
uma das propostas desse órgão é a implantação de um jardim filtrante na Praça Antonio Maria, e na proposta
de cidades sustentáveis a inauguração do estudo de vulnerabilidade da cidade do Recife e o plano de
adaptação da cidade do Recife. Outra ação importante é a finalização do novo plano de arborização urbana
tendo como elemento fundamental a revisão no regramento. O Sr. Mauricio Guerra cita que na parte de
Educação ambiental o calendário ecológico tem 23 principais eventos como, por exemplo: Hora do Planeta,
Maré, Recinplay, Desafio Eco Recife, Eco Férias, Aniversário do Jardim Botânico do Recife, etc.... Fala também
do Econucleo do Parque Capibaribe que olha para o rio da nascente ate sua foz e analisa toda a questão sócia
cultural que envolve o rio com a idéia de associar gente, ambiente e cultura. A revitalização do Parque do
Jequiá para tornar os espaços visitáveis melhorando sua estrutura e resgatando a cultura histórica tão
importante para a cidade a qual também será mais uma opção de lazer para a população. O Jardim Botânico
do Recife com a proposta de ampliação da sua área atualmente de 10 hectares, para a área do CDL com 21
hectares, chegando a uma área total de 31,7 hectares, visando melhoras nas instalações. O Sr. Bruno
Schwambach faz uma observação, mostrando que com a junção da secretaria nessa nova gestão conseguiu
implantar a Lojinha do JBR com a participação do PRODART, com as vendas de artesanatos, e a lanchonete
com vendas de produtos saudáveis e assim ativando a economia solidária. Dando continuidade o Sr. Maurício
Guerra apresenta o Projeto Pegada das Cidades, afirmando que o crescimento do mesmo não tem sido muito
alto devido à crise econômica vivida no país atualmente. Finalizando destaca a arborização dos corredores
viários, dentre esses o da ciclovia Rodrigo Simões, e segundo análise feita pode-se implantar de 33 a 35 mil
árvores ao longo desses corredores ciclo viários, mencionando dados importantes de quantitativo de arvores
que podem ser plantadas nas ciclovias já existentes: Cavoco 30 novas árvores, Curado 556, Inácio Monteiro
460, Tiradentes 175, Casa Amarela 357, Marquês de Abrante 116, Avenida Norte 09, Arquiteto Antunes 79, Orla
da Brasília Teimosa 150, Ciclovia de Boa Viagem 110, Antônio Falcão 220. Dando continuidade a Srª. Liliane
pergunta se as agências de emprego e renda pertencem à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente. O Sr. Bruno Schwambach responde que sim, mas está vinculada a Secretaria Executiva de

Qualificação Emprego e Renda. O Sr. Ricardo Braga questiona se haverá possibilidade de diálogos entre estas
05 secretarias. O Sr. Bruno Schwambach diz que ele enquanto secretário, o núcleo administrativo financeiro
que administra para todas as secretarias e o gabinete, articulam entre as 05 secretarias reuniões semanais
para discutir os projetos em andamentos. Menciona que a intenção é de futuramente a secretaria funcionar por
completo num mesmo espaço físico onde cita já está assegurando recursos para que isto aconteça. O Sr.
Mauricio Guerra cita como exemplo o curso de jardinagem elaborado anteriormente no Jardim Botânico do
Recife, e que hoje está dentro da grade de cursos oferecidos pelas Escolas Profissionalizantes pertencentes à
SDSMA, a atuação do PRODART dentro do espaço do Jardim Botânico etc. O Sr Bruno Schwambach cita a
nossa participação junto à coleta seletiva através dos galpões de triagens, que hoje é feita pela EMLURB, e
acrescenta que houveram as junções das forças sem perder a identidade e autonomia de meio ambiente.
Dando continuidade o Senhor Ricardo Braga faz algumas sugestões de pautas para as próximas reuniões do
COMAM são elas: 1) Retomada do documento com subsídios ambiental ao novo Plano Diretor Municipal; 2)
Prioridades na elaboração dos Planos de Manejo e implementação das UCs; 3) Monitoramento e avaliação do
licenciamento e fiscalização ambiental; 4) Estratégia e execução de plantios e podas de árvores em áreas
públicas; 5) Prioridades da Secretaria quanto à coleta seletiva no contexto da PCR, 6) Orçamento para as
prioridades identificadas. O Sr. Mauricio Guerra menciona ser muito importante a presença de algum
representante da Secretaria nas reuniões dos grupos de trabalhos e das câmaras técnicas. O Sr. Bruno
Schwambach agradece menciona ter ficado muito satisfeito e impressionado com todos os projetos, ações
realizados e que ainda estão para ser realizados na Secretaria de Meio Ambiente, elogiando os 03(três)
secretários executivos que permaneceram e finaliza dizendo que o maior interesse dele é dar continuidade e
viabilizar o que já vinha sendo feito na antiga Secretaria de Meio Ambiente. Na seqüência o Sr. Ricardo Braga
sugere que sejam criadas as Câmaras Técnicas de Unidades Protegidas e Saneamento Ambiental e escolha
de seus membros onde, caso não consiga se concretizar ficaria para a próxima reunião ordinária o fechamento.
O Sr. Alexandre Ramos sugere já que este assunto não estava em pauta, que se crie a Resolução e envie por
email para os conselheiros(as) para ser aprovada. O Sr. Ricardo Braga concorda com a proposta e fica
decidido que na próxima reunião ordinária do COMAM terá como pautas: 1) Aprovação da Resolução e criação
das Câmaras Técnicas de Unidades Protegidas e Saneamento Ambiental; 2) Retomada do documento com
subsídios ambiental ao novo Plano Diretor Municipal; 3) Apresentação do Projeto Bioma Brasil. Finalizando a
reunião o Sr. Alexandre Ramos divulga algumas ações que estão acontecendo na secretaria e convida a
todos(as) a participarem do 11º Encontro do COMCLIMA. A reunião foi então encerrada, com os
agradecimentos pela participação de todos(as) os(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 13 de junho de 2017.

