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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na 
sede da ONG Habitat para Humanidade, localizada na Rua São Gonçalo, 118 A, 
Coelhos – Recife/PE, foi realizada a centésima qüinquagésima quinta Reunião ordinária 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM. Presentes os conselheiros 
representantes do Poder Público, Srª Inamara Santos Melo (Suplente da Presidente do 
Comam – Secretaria de Meio Ambiente-SMAS/PCR), Sr ª Maria Carolina Lindoso de Melo 
(Suplente – Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ), Sr º Alfio Mascaro (Titular – 
Secretaria de Educação/PCR), Jara Pereira Lins (Secretaria de Mobilidade e Controle 
Urbano/PCR), Jane Cristina Gonçalves Correia (Suplente – Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos) e dos conselheiros representantes da sociedade civil, Srº. Adelmo 
Barros (Titular – FASE), Sr ª Rejane Pereira (Suplente – Cidadania Feminina), Srº Oseas 
Omena Ribeiro (Titular - FIEPE), Srº Mario Roberto Bezerra (Suplente – UNIECO), Srº 
Luigi Tenderini (Titular _ Associação Trapeiro de Emaús). Dando início à reunião, a 
Suplente da Presidente do COMAM, a Srª. Inamara Melo, cumprimentou os presentes e 
anunciou a pauta que teve como ponto as eleições do COMAM, as pautas das reuniões 
ordinárias para 2016, Atividades e Ações, Indicações para SMAS e proposta de 
monitoramento. Relacionado às eleições do conselho municipal de meio ambiente, a 
Srª Inamara apresenta para os conselheiros o edital para inscrições das entidades e o 
regimento eleitoral das eleições para as entidades da sociedade civil. Os conselheiros 
sugerem algumas mudanças no regimento e por unanimidade decidem forma uma 
comissão para analise composta com representantes do  poder público, O Srº Mauricio 
Guerra (Secretário Executivo de Sustentabilidade), a  Srª Jara Pereira (Titular – 
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano), e dos representantes da sociedade civil o 
Srº Oseas Omena (titular – FIEPE),  o Srº Luigi Tederini (Titular – Associação Trapeiros 
de Emaus). Esta comissão terá até o dia dezessete de fevereiro de dois mil e 
dezesseis, data marcada para próxima reunião do COMAM, para apresentação as 
mudanças no regimento eleitoral interno a serem avaliada/aprovada pelos membros 
deste conselho. Dando seqüência a reunião a Srª Inamara Melo fala da indicação de 
funcionamento do COMAM, onde os conselheiros sugerem mais comunicação e 
divulgação na mídia nas reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas por este 
conselho, sugerem também que nas propostas de monitoramento, fica registrada 
algumas observações que precisa estar mais visíveis nas reuniões tipo: apresentações 
do andamento das ações das reuniões ordinárias, acompanhamento dos projetos 
financiados pelo FMMA e o acompanhamento da comissão de proteção arboreto. Por 
fim os membros do conselho de meio ambiente cita algumas questões para serem 
colocadas como pautas nas próximas reuniões do COMAM 2016. A Sr ª Inamara Melo 
encerra a reunião agradecendo a todos os 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 27 de Janeiro de 2016. 
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