Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
No 1º (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14h (catorze horas), na Faculdade
Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av. Conde da Boa Vista, 921, Recife-PE, foi realizada a 47ª (quadragésima
sétima) reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, da qual participaram os(as)
Conselheiros(as) a seguir especificados(as): Como representantes do Poder Público: o Sr. Bruno Schwambach
(Presidente do Comam e Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - SDSMA/PCR); Srª Eugênia
Giovanna Simões (Titular da Procuradoria Geral do Município do Recife); Srª Elida Dias (Suplente da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Urbanos); Sr. Alfio Mascaro (Titular da Secretaria de Educação); Sr. Renato Barbosa (Titular
da Secretaria de Turismo); Sr. José Fernandes e Maria do Socorro Cavalcanti (Titular e Suplente da Secretaria de
Planejamento Urbano); Srª. Cristina Maria Ferreira Leal (Suplente da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
do Estado);. Como representantes da sociedade civil, estiveram presentes: a Srª Dinabel Aves e Srª Maria Danise de
Oliveira Alves (Titular e Suplente da FAFIRE); o Sr. José Wellington de Brito (Suplente do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE); a Srª. Lúcia de Fátima Soares Escorel (Suplente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco – CAU/PE); a Srª Mônica Alves de Oliveira (Suplente da Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educação- FASE); o Sr. Eduardo Paraíso (Suplente do Sindicato dos Engenheiros de
Pernambuco – SENGE/PE); o Sr. Oséas Omena (Vice Presidente do COMAM e Titular da Federação das Indústrias de
Pernambuco – FIEPE); Sr. Otiniel Geroncio (Suplente da Federação das Indústrias de Pernambuco – FIEPE) o Sr. José
Ricardo (Suplente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Pernambuco – SENAC); e os convidados
presentes, a saber: o Sr. Carlos de Oliveira Ribeiro (Secretário Executivo de Controle Ambiental da SDSMA); o Sr.
Alexandre Ramos (Gerente Geral de Sustentabilidade da SDSMA), Sr. Nilo Rocha (Gestor de Políticas Sustentáveis e
Clima – SDSMA); Sr. Arthur de Vasconcelos - estudante da FAFIRE; Srª Nadja Granja - Secretaria de Mobilidade e
Controle Urbano; Srª. Leila Bandeira (SEMAS); Srª Maíra Braga (SDSMA); . Dando início à reunião que teve como
pauta: 1)Aprovação da Ata 170ª reunião ordinária; 2)Deliberação da supressão de 83 árvores de mangue, decorrente
do projeto de pavimentação da extensão da Rua Alameda das Hortências e acesso da Rua Ana Camelo da Silva que
consta do Loteamento Jardim Botânico, visando à interligação da Estação do Metrô Shopping com a Av. Dom João VI;
3) Informações sobre os Planos de Manejo. A reunião foi iniciada com a apresentação do projeto de supressão de 83
árvores com a explicação do traçado da via e do loteamento pelo Secretário Executivo Carlos Ribeiro. O conselheiro
José Wellington (CREA) destaca que há uma ortofotocarta de 1998 com outro traçado e pergunta se há orçamento
para fazer obra da praça e indenizar os proprietários. Carlos Ribeiro destaca que o trecho da praça não é o objeto da
intervenção. Dinabel Alves (FAFIRE) destaca a necessidade do aporte de água e drenagem e pergunta se foi aprovada
na câmara técnica. Carlos Ribeiro informa que houve aprovação técnica pela Secretaria e que não passou pela Câmara
Técnica. José Wellington destaca que consultou o cartório e que o terreno da compensação é privado. A conselheira
Dinabel Alves (Fafire) destaca que é necessário um aprofundamento do debate e da análise técnica e que o projeto
deveria ser discutido na Câmara Técnica. O Presidente do Comam Bruno Schwambach ressalta que a análise técnica
foi feita e que foi aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente com rigor. Eduardo
Paraíso sugere que os pareceres técnicos a respeito de projetos com maiores impactos devem ser enviados
antecipadamente aos conselheiros (as), o que foi consenso do plenário. A Srª. Mônica Alves questiona qual o benefício
da obra para além do prédio que está sendo construído. Carlos Ribeiro esclarece que a via é importante para fazer a
ligação da Av. D. João VI à estação do Metrô. O Srº. Otiniel Gerôncio pergunta qual o tipo de árvore e se existe espaço
de 0,5m² entre cada árvore. Carlos Ribeiro esclarece que a técnica de plantio permite esse espaçamento, mostrando
imagens que demonstram isso. Dinabel Alves sugere uma visita in loco e que o projeto seja remetido às Câmaras
Técnicas de Arborização e de Unidades Protegidas, devendo as câmaras promover uma reunião. Foi colocado em
votação a necessidade de remeter o Projeto as Câmaras Técnicas de Unidades Protegidas e Arborização Urbana ou
votar a supressão. Realizada votação o resultado foi o seguinte: a proposta de envio as câmaras recebeu 12 votos e de
aprovação do Projeto 2 votos, sem abstenções. Ficou agendada a reunião para o dia 07 de agosto de 2018 às 09hs na
FAFIRE. Dando continuidade à pauta, foi aprovada a Ata 170ª da reunião ordinária e em seguida a apresentação dos
Planos de Manejo, pela Srª Maíra Braga. A reunião foi então encerrada, com os agradecimentos pela participação de
todas(os) 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 1º de 2018.

