
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM

ATA da 176ª Reunião Ordinária

Aos 23 (vinte três dias) do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove), às 14h (catorze horas), na sala de reunião da FIEPE, no 6º andar
do Edifício Casa da Indústria, localizada na Avenida Cruz Cabugá, nº 767,
Bairro de Santo Amaro, Recife-PE, foi realizada a 176ª (centésima
septuagésima sexta) 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.
Edna Paula de Menezes (Suplente da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SMAS); a Sra. Elizieth Sá (Assessora Jurídica da SMAS), a
Sra. Mônica Coelho (Suplente da Secretaria da Educação - SEDUC), o Sr.
Sérgio Xavier (Suplente da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer –
SETUREL), a Sra. Andréa Galiza (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), a Sra. Emília Avelino (Titular Secretaria de Mobilidade e
Controle Urbano), o Sr. Chico Kiko (Titular da Câmara Municipal do Recife);
Como representantes da sociedade civil, estiveram presentes: o Sr. Jarbas
Morant (Titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Pernambuco – CREA-PE); o Sr. Otiniel Gerôncio (Suplente da Federação das
Indústrias de Pernambuco – FIEPE) e os (as) convidados (as): o Sr. Carlos
Ribeiro (Secretário Executivo de Licenciamento e Controle Ambiental - SMAS),
Sra. Maíra Braga (Gerente Geral de Planos de Manejo - SMAS), Sra. Sandra
Cristina (SMAS), Sr. João Paulo da Silva(SMAS), Sr. Rômulo Campos (SMAS),
Sr. Marcos Francisco Araújo (SMAS), Sr. Mauro Buarque (Método Ambiental) e
a Sra. Fabiane Carolyne Santos (Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
CEPAN Analista de Projetos). Dando início à reunião, a Sra. Elizieth Sá
informou a pauta: 1) Aprovação da Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho
Municipal do Meio Ambiente; 2) Escolha de dois representantes para integrar a
Comissão técnica que irá avaliar projetos apresentados ao FMMA; 3)
Apresentação do CEPAN: projeto desenvolvido com recursos do FMMA
- Projeto de implementação de infraestrutura verde no bairro da Guabiraba; 4)
Apresentação e aprovação dos planos de manejo das seguintes UCNs:
Capivaras, Caxangá, Iputinga, Mata do Barro e Dois Unidos. Dando início à
reunião, a Sra. Elizieth Sá apresentou a Sra. Fabiane Santos, que iniciou a
apresentação do projeto desenvolvido com recursos do FMMA - Projeto de
implementação de infraestrutura verde no bairro da Guabiraba, trazendo um
pequeno apanhado do que é o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
(CEPAN): uma instituição privada, sem fins lucrativos, que atua há 19 anos em
prol dos biomas nordestinos, tendo como missão gerar e divulgar soluções
estratégicas para a conservação da biodiversidade mediante ciência, formação
de recursos humanos e diálogo com a sociedade. O CEPAN atua no



planejamento, coordenação e execução de projetos de conservação da
biodiversidade na região Nordeste e desenvolve atividades nos seguintes
Programas: Valoração do Capital Natural, Apoio à Conservação da Fauna e
Flora, Indução e implementação de políticas públicas ambientais e
Conservação de Áreas Costeiras e Marinhas. O projeto-piloto fomentado pela
Prefeitura do Recife (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) e Fundo
Municipal de Meio Ambiente teve capacitação gratuita e participativa, aliado a
atividades práticas de intervenção na área da Guabiraba, além de estimular
lideranças femininas no bairro e regiões do entorno, somado a outras iniciativas
e campanhas. Os objetivos gerais foram realizar a implementação participativa
de infraestrutura verde por meio de ações de capacitação e de restauração
florestal em áreas de risco de deslizamento visando à estabilização de taludes
na abrangência do bairro da Guabiraba e entornos. O Projeto foi dividido em
três principais fases: mobilização, capacitação e intervenção. A Sra. Elizieth
agradeceu a apresentação e explicou que, antes de iniciar a apresentação dos
Planos de Manejo, teria de ser discutido o ponto da pauta relativo às faltas dos
conselheiros nas reuniões, mesmo enviando notificações, ligações telefônicas,
ainda assim esses representantes vêm acumulando faltas consecutivas sem
justificativas e já extrapolando o limite permitido pelo Regimento Interno do
COMAM. Assim, as entidades SESC, SENGE e ABRAÇO regimentalmente já
podem ser substituídas, já que não manifestaram interesse em permanecer no
conselho cabendo aos/às conselheiros/as definirem quais as próximas etapas
para desligamento destas. Todos concordaram em desvincular o SESC,
SENGE e ABRAÇO, de acordo com as disposições regimentais. Sr Carlos
toma a palavra e reforça o esforço enorme que foi o de convocação para as
reuniões do COMAM, por e-mail, telefone e até por ofícios, tanto para as
Plenárias como para as reuniões da Câmara Técnica de Unidades Protegidas.
Aberto o espaço para informes, o Sr. José Fernandes sugeriu que o conselho
faça algum informe, dê alguma nota sobre a questão que estamos vivendo
desse desastre ambiental. Sr. Rômulo assevera que a SMAS está integrada ao
comitê da Prefeitura e que as Forças Armadas proibiram a participação de
voluntários, ressalta ainda que o monitoramento está sendo feito 24 horas por
dia e que o óleo não chegou ainda em RECIFE. Sr. Jarbas manifesta sua
indignação com o descaso com a região Nordeste e reforça que tem que se
fazer algum pronunciamento sobre essa situação. Todos concordam que tem
que se fazer um grupo e tomar nota desse desastre ambiental. Dois membros
se dispõem a escrever a moção de repúdio e uma convidada pelo Conselho,
que seria a Sra. Fabiana. Assim, o Sr. José Fernandes e a Sra. Andréa Galiza
se incumbiram da responsabilidade pela produção do texto a ser aprovado.
Dando continuidade à reunião, Sr Carlos Ribeiro iniciou a apresentação dos
cinco Planos de Manejo e Unidades de Conservação: Capivaras, Caxangá,
Iputinga, Mata do Barro e Dois Unidos, relembrando que a metodologia
utilizada permanece a mesma, portanto seguem as apresentações com blocos
maiores, conforme informado na reunião anterior, e mostra que já foram feitas
11 (onze) oficinas de Diagnóstico Participativo, 14 (quatorze) oficinas de
Categorização, Zoneamento e Programas, Grupos de Trabalho (GTS),
Instâncias Municipais - 9 (nove) reuniões (3 em 2018 e 6 em 2019), GT
Cooperação - 13 (treze) reuniões (07 em 2018 e 06 em 2019), GT COMAM - 6



(seis) reuniões em 2019 e Plenárias do COMAM - 8 (oito) reuniões (4 em 2018
e 4 em 2019). A Sra. Sandra tomou a palavra e mostrou novamente a estrutura
básica dos Planos de Manejo, diagnóstico das áreas mostrando suas
localizações, dimensões, áreas de entorno e características gerais. Finalizada
a apresentação, a Sra. Elizieth Sá adiou a escolha dos dois representantes
para integrar a Comissão técnica que irá avaliar projetos apresentados ao
FMMA por falta de quórum de representantes da sociedade civil para se eleger
e colocou em votação a Ata da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal
de Meio Ambiente e os Planos de Manejo e Unidades de Conservação:
Capivaras, Caxangá, Iputinga, Mata do Barro e Dois Unidos. Não havendo
objeções, todos os presentes votaram pela aprovação da Ata da 175ª Reunião
Ordinária COMAM e os Planos de Manejo apresentados: a Sra. Edna Paula de
Menezes (Suplente da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade –
SMAS); a Sra. Mônica Coelho (Suplente da Secretaria da Educação - SEDUC);
o Sr. Sérgio Xavier (Suplente da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer –
SETUREL); a Sra. Andréa Galiza (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); a Sra. Emília Avelino (Titular Secretaria de Mobilidade e
Controle Urbano); o Sr. Chico Kiko (Titular da Câmara Municipal do Recife),
apresentando também o voto do Sr. Augusto Carreras (Titular da Câmara
Municipal do Recife), conforme ofício juntado no início desta Plenária; o Sr.
Jarbas Morant (Titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Pernambuco – CREA-PE); o Sr. Otiniel Gerôncio (Suplente da Federação das
Indústrias de Pernambuco – FIEPE). 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 23 de outubro de 2019.

ELIZIETH MARIA DA SILVA SÁ

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COMAM


