
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM  

ATA da 174ª Reunião Ordinária  

Aos 15 (quinze dias) do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove),                
às 14h (catorze horas), na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE,           
localizada na Av. Conde da Boa Vista, 921, Recife-PE, foi realizada a 174ª             
(centésima septuagésima quarta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de         
Meio Ambiente – COMAM, da qual participaram os (as) Conselheiros (as) a            
seguir especificados (as): Como representantes do Poder Público Municipal: a          
Sra. Elizieth Sá (Assessora Jurídica da SMAS) a Sra. Mônica Coelho (Suplente            
da Secretaria da Educação - SEDUC); a Sra. Andréa Galiza (Suplente da            
Secretaria de Assuntos Jurídicos); Representantes da sociedade civil e         
movimento popular: o Sr. Eliedson Machado da Silva (Titular da Federação de            
Órgãos para Assistência Social e Educação – FASE); a Sra. Irene Freire            
(Titular da Associação Bloco da Diversidade de Pernambuco); Representantes         
de entidades do setor empresarial e instituição de ensino, a Srª. Lúcia de             
Fátima Soares Escorel (Suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de           
Pernambuco – CAU/PE); o Sr. Oséas Omena (Titular da Federação das           
Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE); o Sr. José Ricardo dos Santos             
(Suplente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Pernambuco –          
SENAC); Sra. Dinabel Alves Vilas Boas (Titular da Faculdade Frassinetti do           
Recife – FAFIRE) Representante da Câmara Municipal: o Sr. Chico Kiko           
(Titular da Câmara Municipal do Recife); Representantes do Governo do          
Estado de Pernambuco: a Sra. Cristina Leal (Titular da Secretaria Estadual de            
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS); a Sra. Patrícia Tavares (Suplente           
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS) e os            
(as) convidados (as): o Sr. Carlos Ribeiro (Secretário Executivo de          
licenciamento e Controle Ambiental - SMAS); a Sra. Edna Paula Mota de            
Menezes (Gerente Geral de Sustentabilidade – SMAS), Sra. Maíra Braga          
(Gerente Geral de Planos de Manejo - SMAS); Sandra Cristina (SMAS), João            
Paulo da Silva(SMAS), Rômulo Campos (SMAS), Jennifer Bachman (SMAS),         
Marcos Francisco Araújo (SMAS); Kawany Arantes (Aluna- FAFIRE). Dando         
início à reunião, a Sra. Elizieth Sá (Setor Jurídico da SMAS) fez a apresentação              
da Sra. Edna Paula Mota de Menezes (Gerente Geral de Sustentabilidade –            
SMAS) e informou a pauta: 1) Aprovação da Ata 173ª Reunião Ordinária do             
Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM; 2) Apresentação e votação           
dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação de Natureza – UCN            
Lagoa do Araçá e Apipucos. Em seguida colocou em votação a aprovação da             
Ata da 173ª reunião ordinária do Conselho, a qual foi aprovada por            
unanimidade. O Sr. Carlos Ribeiro iniciou com a apresentação da estrutura           
básica dos Planos de Manejo, destacando que a metodologia adotada para           
elaboração dos Planos de Manejo será aplicada a todas as UCNs. Em seguida             
a Sra. Maíra Braga (Gerente Geral de Planos de Manejo) dá continuidade à             
apresentação e enfatiza a participação social, principalmente nas etapas de          



diagnóstico, categorização, zoneamento e programas, onde foram realizadas        
oficinas participativas onde as UCNs estão inseridas. Iniciou a apresentação          
dos Planos de Manejo das UCN’s Lagoa do Araçá e Apipucos começando pelo             
diagnóstico das áreas mostrando suas localizações, dimensões, áreas de         
entorno e características gerais; seguindo com a apresentação da análise de           
vulnerabilidade. A Sra. Sandra Cristina apresentou a descrição da fauna e da            
flora, destacando as principais espécies identificadas nas unidades. O Sr.          
Marcos Francisco de Araújo Silva (Chefe de Divisão de Geoprocessamento)          
fez um esclarecimento mais aprofundado sobre a metodologia da         
vulnerabilidade ambiental e os resultados para as UCNs Lagoa do Araçá e            
Apipucos, visto a solicitação dos conselheiros na reunião anterior. O Sr. Chico            
Kiko pediu desculpas pelo seu atraso e antecipou seu voto pela aprovação dos             
Planos de Manejo do Lagoa do Araçá e Apipucos, pois teria que se ausentar. O               
Sr Eliedson Machado pede a palavra e critica a postura do vereador, alegando             
ser este um representante do executivo municipal e, como tal, estar tendo uma             
postura um pouco desrespeitosa com o restante das pessoas que ali estavam            
presentes desde o começo da reunião, pois, segundo o Conselheiro da FASE,            
o vereador só chega e vota e vai embora. Assim, pede que seja estabelecido              
um tempo de tolerância para que as cheguem na reunião e possam votar para              
aprovar ou desaprovarem os planos de manejo. O Sr. Eliedson enfatiza que            
estava presente desde as 14h, o que o levou a ficar bastante desconfortável             
com a postura do vereador. A Sra. Elizieth Sá (Assessora Jurídica da SMAS)             
assumiu a palavra e esclareceu que as ausências das entidades e órgãos que             
têm representação no conselho vão ser notificadas, para que seja cumprido o            
regimento, o qual estabelece que, a cada três ausências, a entidade já deverá             
indicar um novo representante e, caso não o faça, será feita nova eleição a fim               
de preencher a vaga, enfatizando que diversas entidades lutaram para ter uma            
cadeira no COMAM durante o processo eleitoral, daí ser injustificável essa           
omissão, gerando uma situação bastante delicada, porque é preciso assegurar          
o respeito às pessoas que compareceram e, ao mesmo tempo, só se pode             
deliberar no Conselho com o quórum mínimo de instalação das reuniões e para             
a aprovação dos planos de manejo. Votaram pela aprovação dos planos de            
manejo: a Sra. Mônica Coelho (Suplente da Secretaria da Educação - SEDUC)            
a Sra. Andréa Galiza (Suplente da Secretaria de Assuntos Jurídicos) a Sra.            
Irene Freire (Titular da Associação Bloco da Diversidade de Pernambuco), a           
Sra. Lúcia de Fátima Soares Escorel (Suplente do Conselho de Arquitetura e            
Urbanismo de Pernambuco – CAU/PE); o Sr. Oseas Omena (Titular da           
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE); o Sr. José            
Ricardo dos Santos (Suplente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial          
de Pernambuco – SENAC); Sra. Cristina Leal (Titular da Secretaria Estadual de            
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS), o Sr. Chico Kiko (representante           
da Câmara dos Vereadores), Sra. Edna Menezes (representante da SMAS,          
como suplente) e pela abstenção a Sra. Dinabel Alves Vilas Boas (Titular da             
Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE) e o Sr. Eliedson Machado (Titular            
da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educação – FASE). A Sra             
Maíra Braga convidou o Sr Eliedson Machado e sua equipe da FASE para             
conhecer o trabalho realizado pela equipe de Plano de Manejo da Secretaria –             
SMAS e poderem opinar positiva ou negativamente nas próximas reuniões          
sobre os Planos de Manejos das Unidades de Conservação da cidade do            



Recife. A reunião foi então encerrada, com agradecimentos pela participação          
de todas (os) presentes, sendo por mim, Brunna Campos, servidora indireta da            
SMAS, 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 15 de agosto de 2019. 

 

JOSÉ CAVALCANTI NEVES FILHO 

Presidente do COMAM 

 

 


