
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM

ATA da 179ª Reunião Ordinária

Aos 15 (quinze dias) do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às
14:30h (quatorze horas e trinta minutos), a 179ª (centésima septuagésima
nona) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM,
foi realizada de forma remota, com inscrições pela plataforma Sympla e
transmissão via Zoom, da qual participaram os (as) Conselheiros (as) a seguir
especificados (as): como representantes do Poder Público Municipal: o Sr.
Carlos Ribeiro (Presidente do COMAM e Secretário da SMAS); a Sra. Mônica
Coelho (Suplente da Secretaria da Educação - SEDUC); a Sra. Martha
Azevedo (Titular da Secretaria da Educação - SEDUC); a Sra. Flávia
Castanheiro (Suplente da Secretaria de Assuntos Jurídicos); o Sr. Bruno Cabral
(Titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – EMLURB), o Sr.
José Fernandes (Titular da Secretaria de Planejamento Urbano); Renato
Barbosa (Titular da Secretaria de Turismo); a Sra. Sandra Marília (Suplente
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano); o Sr. Chico Kiko (Titular da
Câmara Municipal do Recife); o Sr. João Camuru (Titular da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS). Como
representantes da sociedade civil, estiveram presentes: o Sr. Oséas Omena
(Vice Presidente do COMAM e Titular da Federação das Indústrias de
Pernambuco – FIEPE); o Sr. Otiniel Gerôncio (Suplente da Federação das
Indústrias de Pernambuco – FIEPE); a Sra. Dinabel Villas Boas (Titular da
Faculdade Frassinete do Recife - Fafire); a Sra. Maria Danise Alves (Suplente
da Faculdade Frassinete do Recide - Fafire); o Sr. Sérgio Xavier (Titular da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES); o Sr.
Jarbas Morant (Titular do Conselho Regional de Engenheiros e Agronomia de
PE - CREA); a Sra. Irene Fonseca (Titular da Associação Bloco da
Diversividade de PE) e os (as) convidados (as): Maíra Braga (SMAS); João
Paulo da Silva (SMAS), Rômulo Campos (SMAS), Marcos Francisco Araújo
(SMAS); Luciene Leão (SMAS); Nefertiti Eichler (SMAS); Arthur Fonseca
(SMAS); Yasmim Araújo (SMAS); Janaina Vieira (SMAS); Marcos Alberto de
Araújo (SMAS); Luiz Alberto de Araújo (SMAS); Luiz Roberto de Oliveira
(SMAS); Camila Lopes (SMAS); Gisele Cahú; Guilherme Ortenbland (SMAS);
Franklin Gaspar (Phytorestore); Franciene Sakata (ARES); Mauro Buarque;
Fábio Robba (ZOOM); Isadora Freire (ARES); Marinas (ARES); Renata Botelho
(SMAS); Luana Alves; Wesley Belo; Ayna Miranda, Tiago Souza, Pierre Martin,
Débora Santana, Lilian Hengleng (Phytorestore); Camila Lopes; Bruno
Laginhas e Guilherme Ortenbland. Dando início à reunião, o Sr. Carlos Ribeiro
se apresentou como Secretário da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SMAS) e Presidente do COMAM e informou a pauta: 1)
Apresentação da secretaria; 2) Aprovação de edital para eleição dos novos
conselheiros; 3) Prestação de contas do ano de 2020; 4) Apresentação do
projeto de jardins filtrantes e aprovação da supressão de vegetação; 5) Fala
dos conselheiros, informes e encaminhamentos. Dando continuação, o Sr.
Carlos Ribeiro apresentou a nova composição da Secretaria de Meio Ambiente



e Sustentabilidade informando que houve uma redução significativa de cargos
e secretarias executivas: Sec. Executiva de Licenciamento e Áreas Verdes (Sr.
Marcos Leão); Gerência geral de licenciamento e áreas verdes (Sr. Rômulo
Campos) ; Gerência geral do Jardim Botânico (Sr. Fábio Gomes); Secretaria
executiva de sustentabilidade e educação ambiental (Sr. Antônio Cavalcanti);
Gerência geral de órgãos colegiados (Sr. Rommel Ferraz); Gerência geral de
educação ambiental (Sra. Nefertiti Eichler); Gerência Administrativa e Finanças
(Sra. Luciene Leão de Araújo); Transparência; Apoio Administrativo e
Comunicação. O Sr. Carlos Ribeiro apresentou sugestões de pautas do
COMAM para 2021: Planos de manejo: 6 UCN para apresentar, Conselhos
gestores das UCN, Plano Local de Ação Climática (PLAC), Implantação de
projetos na UCN, Aprovação de normas e instrumentos. Criação de câmaras
técnicas nos moldes da estrutura da SMAS e Participação ativa na gestão com
propostas de projetos, reuniões setoriais entre outros. A seguir a Sra. Brunna
Campos colocou em votação o Regimento e o Edital que foram enviados a
todos os conselheiros para avaliação prévia, salientando que não houve
alterações significativas em relação ao da eleição anterior. Assim, se abriu para
votação sendo aprovados por todos os conselheiros presentes, a Composição
Eleitoral Formada por 04 (quatro) membros: Sra Janaína Vieira Bezerra
(SMAS), Sr Erwin Rommel Torres Ferraz (SMAS), Sra. Maria Emília Márcia
Maia Nunes (SEPUL) e Sra Flávia Castanheira (PGM). Em seguida, a Sra.
Renata Botelho iniciou a apresentação de contas do ano de 2020, Receita –
Repasse Prefeitura: R$1.144.687,34, Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental Receita – CPRH: R$ 301.274,70. Pessoal (Produtividade dos
Servidores Lotados na SMAS e Brigada Ambiental): R$ 830.500,36. Outras
despesas: R$ 378.043,10, Locação Imóvel Sede da SMAS – R$143.358,88
Assessoria Contábil FMMA – R$27.300,00 Arte Educadores – R$73.533,72
taxas de licença ambiental – R$5.667,32 locação de computadores –
R$27.265,33 locação de veículos – R$73.917,85 locação de rádios digitais –
R$27.000,00 TOTAL DE DESPESAS: R$1.208.543,46. A Sra. Janaína Vieira
falou sobre o resultado da seleção de Projetos FMMA – Edital da Chamada
Pública nº 01/2020 com o valor total dos projetos R$ 256.423,00. Os Projetos e
Entidades selecionados foram: 1º Educação ambiental nos morros, entidade:
Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA; Total solicitado ao FMMA: R$
73.299,00; 2º Bota pra rodar, entidade: Ameciclo; Total solicitado ao FMMA: R$
37.000,00; 3º Mãos solidárias construindo Hortas Comunitárias, entidade:
Associação da Juventude Campesina; Total solicitado ao FMMA: R$ 73.324,00
e 4º Cidade plástica, entidade: Asaga Audiovisual e Cidadania; Total solicitado
ao FMMA: R$ 72.800,00. Dando sequência, iniciou-se a apresentação do
Projeto de Jardins Filtrantes, a Sra. Isadora Freire falou sobre a Agência Recife
para Inovação e Estratégia (ARES) que é uma organização social de inovação
e estratégia, sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento sustentável do
Recife que atua na elaboração de estudos e projetos, bem como facilitadora,
agregadora institucional e guardiã do processo de planejamento de longo prazo
da cidade e falou também sobre o Planejamento Integrado e Tecnologias para
Cidades Sustentáveis (CITnova) que é um projeto multilateral financiado pelo
Fundo Global para o Meio Ambiente. Em seguida o Sr. Franklin Gaspar falou
sobre a Phytorestore que é uma das líderes na restauração da biodiversidade
de grandes áreas com crises sócio-ambientais através das Soluções baseadas
na Natureza (SbN), faz tratamento natural de efluentes sanitários, industriais,



rios, lagos, solos através da biotecnologia dos jardins filtrantes. O Sr. Fábio
Robba (Arquiteto da ZOOM urbanismo, arquitetura e design) é um dos
responsáveis pela urbanização rota fluvial Caiara Parnamirim. A proposta do
Projeto CITinova para o Recife visa provocar mudança na forma da cidade se
relacionar com seus rios; tanto os gestores públicos e demais agentes
promotores de intervenções e projetos ao longo dos corpos hídricos, quanto à
população que convive de forma direta ou indireta com este ativo natural. Com
este objetivo, o projeto propõe o uso de tecnologias de despoluição inovadoras,
com baixo custo de manutenção e maior eficiência em relação a outras
tecnologias, e adaptáveis às diferentes situações e disponibilidades das áreas
urbanas; e incentiva a retomada ou mesmo a introdução de ações que
promovam a sustentabilidade e reinserção do Rio Capibaribe e de suas
margens nas dinâmicas cotidianas da cidade. Promover a conexão entre as
margens de forma navegável é parte complementar ao projeto, com uso de
barcos movidos a energia solar para realização do trajeto, que conectará o
bairro da Iputinga ao Parnamirim. Finalizado a apresentação, colocou-se em
votação o projeto dos Jardins Filtrantes e Supressão de Vegetação. O
resultado foi referendado pelo Conselho, com o seguinte resultado: 1 voto
contrário (FAFIRE) e 12 votos favoráveis à aprovação do Projeto. 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 Abril de 2021.

Carlos Ribeiro

SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SMAS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAM


