
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM  

ATA da 180ª Reunião Ordinária – Pauta : Assembléia do Fórum Eleitoral das 
Entidades da Sociedade Civil biênio 2021/2023  

Aos 07 (sete dias) do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 
14:00h (quatorze horas), a 180ª (centésima octogésima) 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: o Sr. Carlos Ribeiro (Presidente do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente- COMAM), o Sr. Marcos Leão (Secretário Executivo de 
Licenciamento e Áreas verdes), O Sr Hélder Rômulo (Secretário Executivo de 
Sustentabilidade e Educação Ambiental), a comissão eleitoral foi composta por: 
a Sra. Janaína Vieira Bezerra (SMAS), o Sr. Erwin Rommel Torres Ferraz 
(SMAS), a Sra. Emília Márcia Tala Avelino (SEPUL) e a Sra. Flávia 
Castanheira (PGM). Como representantes da sociedade civil desempenhando 
o papel de delegados com poder de voto e de ser votado estiveram: o Sr. 
Sérgio Xavier (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - 
ABES); o Sr. Gustavo Lima Silva (Associação Pernambucana de Engenheiros 
Florestais - APEEF); a Sra. Lúcia de Fátima Soares Escorel (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU/PE); o Sr. Nielsen Christianni Gomes (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA/PE); o Sr. 
Rodolfo Alves (Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de 
Pernambuco - AEAMBS-PE); o Sr. Tácito Quadros Maia (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de Pernambuco - IBAPE-PE); o 
Sr. Rafael Urbano da Silva (Associação Comunitária de Dois Unidos e 
Adjacentes); o Sr. Hamon Dennovan dos Santos (Associação Alto Sustentável); 
a Sra.Adriane Mendes Vieira Mota (Ser Educacional S.A); o Sr. Sérgio 
Mendonça de Almeida (Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP); o Sr. 
Sandro Ricardo Nascimento Guedes (ADEMI - PE) e o Sr. Oseas Omena 
Ribeiro Sobrinho (Federação das Indústrias de Pernambuco - FIEPE). Foi 
formada a Mesa Eleitoral, de acordo com o Regimento Eleitoral da eleição das 
entidades da sociedade civil para o COMAM Biênio 2021/2023 como 
Presidente da Mesa Eleitoral, o Sr. Rômulo Campos (SMAS), na qualidade de 
mesária, a Sra. Nefertiti Costa (SMAS) e como relator o Sr. João Paulo 
Ferreira. O credenciamento dos delegados das entidades habilitadas para 
concorrerem a uma vaga como membro do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - COMAM para o biênio 2021/2023, foi realizada por meio de ofícios 
dirigidos à Comissão Eleitoral, pelo representante legalmente constituído de 
cada entidade. Foram apresentadas explicações sobre a eleição, de como 
seria a composição do fórum e o funcionamento da votação, com o repasse 
das informações a todos os envolvidos no processo eleitoral, foram divididas as 
entidades inscritas por segmento. Iniciada a votação para os representantes do 
segmento composto por entidades ambientalistas e/ou ecológicas, sem fins 
lucrativos e reconhecida na atuação ambiental, e/ou de entidades 
representativas de categorias profissionais ou responsáveis pela 
regulamentação e fiscalização do exercício de profissões com atuação 



ambiental, com seis entidades habilitadas para ocupar quatro cadeiras no 
COMAM, neste segmento. Após as discussões, sucedeu-se, à votação das 
entidades candidatas à vaga de membro do COMAM biênio 2021/2023. 
Procedida à apuração dos votos , sem impugnação consagraram-se eleitas as 
seguintes entidades: 02 (dois) representantes do segmento Universidades e 
Instituições de Ensino Superior, com Pós-Graduação na área ambiental sendo: 
Ser Educacional S.A e  a Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP; 02 
(dois) representantes do segmento de entidades comunitárias ou do movimento 
popular: Associação Comunitária de Dois Unidos e Adjacentes e a Associação 
Alto Sustentável; 02 (dois) representantes do segmento das entidades do setor 
empresarial ou produtivo, sendo: Federação das Indústrias de Pernambuco - 
FIEPE e a Associação das Empresas Imobiliárias de Pernambuco ADEMI-PE; 
04 (quatro) representantes do segmento composto por entidades 
ambientalistas e/ou ecológicas, sem fins lucrativos e reconhecida na atuação 
ambiental, e/ou de entidades representativas de categorias profissionais ou 
responsáveis pela regulamentação e fiscalização do exercício de profissões 
com atuação ambiental: Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais 
- APEEF (quatro votos), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Pernambuco - CREA/PE (cinco votos), Associação dos Engenheiros 
Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco - AEAMBS-PE (cinco votos) e o 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado de 
Pernambuco - IBAPE-PE (quatro votos). Após a divulgação dos resultados, foi 
informado às mesmas para que apresentem, até 30 (trinta) dias após a 
publicação da relação das entidades eleitas no Diário Oficial do Município, 
através de ofício indicando os membros representantes da entidade, titular e 
suplente, para que se oficialize e se confirme a participação das respectivas 
entidades no Conselho. Foi informado que a participação no COMAM não é 
restrita às entidades eleitas no presente ato, mas que todas as entidades 
podem acompanhar as discussões e participar das reuniões do Conselho. A 
reunião foi encerrada às dezesseis horas com agradecimento proferidas pelo 
Sr. Carlos Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e 
Presidente do COMAM, a todas (os) as (os) participantes do fórum, encerrando 
assim a assembléia eleitoral. 

 

 

 

 

Carlos Ribeiro 

Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM 

 



 

 

 

 

 


