Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretária: Maria Aparecida Bezerra Pedrosa
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos catoze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze das oito as catoze horas,
na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av. Conde da Boa Vista,
921, Recife-PE, foi realizada a centésima qüinquagésima quarta Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM. Presentes os
conselheiros representantes do Poder Público, Srª. Maria Aparecida Pedrosa Bezerra
(Presidente do Comam – Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade SMAS/PCR), Srª. Inamara Santos Melo (Suplente da Presidente do Comam –
Secretaria de Meio Ambiente-SMAS/PCR), Sr ª Eugenia Simões (Titular – Secretaria
de Assuntos Jurídicos - SAJ), Sr º Renato Barbosa (Titular – Secretaria de Turismo),Sr
º Alfio Mascaro (Titular – Secretaria de Educação/PCR), Jara Pereira Lins ( Secretaria
de Mobilidade e Controle Urbano/PCR), e dos conselheiros representantes da
sociedade civil, Sr. Adelmo Barros (Titular – FASE), Sra. Catarina Cabral (Suplente –
ADEMI), Sr ª Rejane Pereira (Suplente – Cidadania Feminina), , Sr Sergio Xavier dos
Santos (Titular – ABES), Sra Dinabel Alves Vilas Boas (Titular - FAFIRE), Oseas
Omena Ribeiro (Titular - FIEPE), Sebastiana Maria dos Prazeres (Suplente – FIJ).
Dando início à reunião, o representante da Presidente do COMAM, Srº. Mauricio
Guerra, cumprimentou os presentes e anunciou a pauta que teve como ponto o
balanço anual das ações realizadas e planejamento para o exercício de dois mil e
dezesseis, registrando a principal conferencia COP 21 na condição de participação
da secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade levando dois grandes projetos
para a cidade do Recife que foi o Parque Capibaribe e o saneamento integrado nas
áreas criticas, Srº Mauricio guerra fala também da criação do econucleo da jaqueira,
o destaque do dia mundia da água, o dia do rio em parceria com a secretaria de
educação, a chegada dos arte educadores com ações voltadas para as áreas verdes
com políticas educativas, trabalho desenvolvido juntos em 71 escolas, nesse
trabalho é feito o acompanhamento dos quatros temas que temos e também a
implantação da coleta seletiva nas escolas, aprovação da minuta do projeto de lei
que altera o código municipal de Meio Ambiente, a Sra. Aparecida Pedrosa
apresentou aos Conselheiros o Sr. Rômulo Faria chefe de Divisão de Normatização e
Infrações Ambientais/SMAS, Srº Rômulo fala que a atualização é necessária porque
o código de meio ambiente, de 1996, não atende mais aos imperativos do mundo
atual, e hoje a menor multa aplicada pela prefeitura é de cinqüenta reais e a maior
multa aplicada é de duzentos e cinqüenta mil reais, com a mudança a menor multa
seria de duzentos reais e a maior multa aplicada de cinqüenta milhões de reais, o
valor da multa será conseqüência da combinação do potencial poluidor da inflação
e capacidade de dano ao meio ambiente, a legislação em vigor divide essa multa
em leves, graves e gravíssimas, guiando-se por conhecimento e realidade de vinte
anos atrás. Terminada a apresentação e após a deliberação dos conselheiros a
minuta com projeto de Lei foi aprovada por unanimidade. Sr ª Inamara Melo
apresentou o projeto coletivo jovem de meio ambiente para os conselheiros, ainda
em proposta. Srª Inamara Melo encerra a reunião agradecendo a todos membros .
Eu, Ailson Jose de Alcantara, servidor da SMAS, secretariei ad hoc a presente
reunião e lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os
presentes, em sinal de concordância com tudo que nela contém.
Conselho Municipal de Meio Ambiente do Recife, em 14 de dezembro de 2015.
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