Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Secretária: Inamara Santos Mélo
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM
ATA da 161ª
161ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos 18 (dezoito dias) do mês de novembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às
15:00h. (quinze horas), na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE, localizada na Av.
Conde da Boa Vista, 921, Recife-PE, foi realizada a 161ª (centésima sexagésima
primeira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, da
qual participaram os Conselheiros a seguir especificados. Como conselheiros
representantes do Poder Público: a Sr.ª Inamara Mélo (Presidenta do Comam e
Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SMAS/PCR); Sr º Alfio Mascaro
(Titular – Secretaria de Educação/PCR); Srª Maria do Socorro Cavalcanti (Titular da
Secretaria de Planejamento Urbano/PCR) , Srª Eugenia Simões ( Titular-Secretaria de
Assuntos Jurídicos), Srª Giannina Settini (Titurar da SEMAS), Como conselheiros
representantes da sociedade civil, estiveram presentes: o Srº Adelmo Barros de Araujo
(Titular – FASE); a Srª Sebastiana Maria dos Prazeres e o Sr. Jose Barbosa da Silva
(Titular e Suplente/FIJ); o Sr.º Oseas Omena Ribeiro (Titular - FIEPE); a Sr.ª Dinabel
Alves Vilas Boas (Titular – FAFIRE); a Srª Barbara Pereira e o Srº Sergio Xavier (Titular e
Suplente da ABES); o Srº Ricardo Braga e a Srª Renata Priscila da Silva (Titular e
Suplente da ANE), e o Srº Fabiano Rocha (Suplente da UFPE). Dando início à reunião, a
Presidenta do COMAM, a Srª. Inamara Melo, ao cumprimentar os presentes, passou a
ler a pauta, que teve como assuntos: 1º) Apresentação do resultado do processo de
Julgamento, pela Comissão especialmente criada através da Portaria Nº 020, dos
Projetos apresentados ao FMMA, mediante o Edital de Demanda Espontânea/2016; 2º)
Deliberação do COMAM com relação aos projetos aprovados; 3º) Informes Gerais da
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de demais conselheiros. Iniciando o
primeiro assunto da pauta, a Srª Ana Magalhães, Secretária Executiva do COMAM e
Gerente de Administração Setorial da SMAS, após apresentar os membros integrantes
da Comissão de Avaliação dos Projetos, informou aos presentes o parecer final desta
Comissão, com a indicação dos 6 (seis) projetos que obtiveram maior pontuação
dentre os 10 (dez) classificados na 1º). Fase de Avaliação das Cartas-Consultas,
consoante disposições do Edital e das normas pertinentes: Federação de Órgãos para
a Assistência Social e Educacional – FASE (20 pontos); 2º) Centro Técnico de Assessoria
e Planejamento Comunitário – CETAP (19 pontos);3º) Habitat para a Humanidade (18
pontos);4º) Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste – CEPAN (18 pontos); 5º)
Associação Águas do Nordeste – ANE (15 pontos); 6º) A SAGA Audiovisual e Cidadania
(14 pontos). Foi explicado, em seguida, as razões para a Comissão haver apresentado
ao plenário do COMAM seis projetos e não apenas cinco, conforme disposto no item
3.2 do Edital. De acordo com seus esclarecimentos, a Comissão avaliou que os seis
projetos atenderam às normas que regem o processo de seleção dos projetos
submetidos através da Demanda Espontânea ao Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA. Porém, seus membros apresentaram a seguinte ressalva: em que pese o
projeto apresentado pelo CEPAN ter atingido 18 pontos, na estrita avaliação de
atendimento dos requisitos e exigências previstos das normas que regem o Edital, o
objeto central do projeto vem a ser a capacitação de agentes públicos (gestores e
técnicos). Portanto, apesar de se tratar de entidade civil, de direito privado, que
demonstrou capacidade instalada para desenvolvimento do projeto, ao lado de
atendimento de todas as exigências normativas, todavia, a finalidade do projeto
estava voltada para o Poder Público. Por esta razão, a Comissão considerou
fundamental submeter os seis projetos à avaliação final do COMAM, em observâncias à
legislação. O Sr. Mário Roberto (representante da UNIECO), pediu a palavra para
protestar contra o resultado da seleção, registrando que a sua instituição iria avaliar a
pertinência de ingressar com recurso contra o parecer da Comissão. Após os
esclarecimentos, foi submetido o parecer da Comissão à votação dos conselheiros,
tendo sido aprovados, por maioria, (quinze a favor, um contrário e uma abstenção) os
seguintes projetos: 1º) Federação de Órgãos Para Assistência Social e
Educacional/FASE “Mulheres Reciclando Vidas e Cuidando do Ambiente ” 2º) Centro
Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário– CETAP “CONSTRUINDO A COLETA
SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL ” 3º) Habitat para a Humanidade “PROJETO MEIO

AMBIENTE SUSTENTÁVEL: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA
DO RECIFE ” 4º) Associação Águas do Nordeste – ANE Projeto: “ Paisagem, História e
Cidadania Ambiental na UCN Sítio dos Pintos” 5º) A SAGA Audiovisual e Cidadania
“MARÉ – III MOSTRA AMBIENTAL DO RECIFE”. Ato contínuo, a Secretária da SMAS e
Presidente do COMAM, Sra. Inamara Mélo, pediu a palavra para definir com os
presentes que a última reunião do COMAM, agendada para o próximo dia 07 de
dezembro do corrente ano, deverá tratar da prestação de contas do FMMA. Além disso,
deve ser apresentado um Relatório das Ações da atual Gestão (2013-2016). Por fim, a
Presidente convidou os presentes a participarem da confraternização da SMAS. Nada
mais tendo sido discutido, eu, Ailson Jose de Alcantara, servidor da SMAS, que
secretariei ad hoc a presente reunião, lavrei esta ata, a qual, 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 18 de novembro de 2016.

