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Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta minutos,
na Faculdade Frassinetti do Recife -- FAFIRE, localizada na Avenida Conde da Boa Vista,
Bairro da Boa Vista – Recife, foi realizada a quadragésima primeira Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comam. Presentes os
conselheiros representantes do poder público, Sr.ª Inamara Santos Melo (Suplente da
Presidente do Comam – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SMAS/PCR);
Sr.ª Jane Cristina Gonçalves Correia (Suplente – Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Urbanos); Sr. Alfio Mascaro Grosso (Titular – Secretaria de Educação/PCR); Sr.ª Jara
Pereira Lins (Titular – Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano); Sr. Renato Barbosa
(Titular – Secretaria de Turismo); Sr.ª Eliane Albuquerque (Suplente – SEMAS) e dos
conselheiros representantes da sociedade civil, Sr. Jáson Gonçalves Torres (Titular –
Centro de Atitudes); Sr. Mário Roberto (Suplente – UNIECO); Clarisse Wanderley (Titular
– Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental); Sr.ª Dinabel Alves
(Suplente – FAFIRE); Sr. Oseas Omena (Titular – FIEPE); Sr. Adelmo Barros de Araújo
(Titular – FASE); Sr.ª Sebastiana dos Prazeres (Suplente – FIJ); Sr. Pedro Jorge (Titular –
ADEMI). Estiveram presentes ainda, Sr.ª Katarina Carneiro (EMLURB - DLU); Sr.ª
Bárbara Arrais (EMLURB - DLU); Sr. Geraldo M. Correia (MPPE); Srª. Eloisa E. A. da Silva
(SECID); Srª. Ana Maria F. Gomes (SECID). Dando início à reunião, a Sr.ª Clarisse
Wanderley solicitou a palavra com o objetivo de “dividir uma preocupação do Analistas
do Setor de Licenciamento Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade com o tratamento quem vem sendo dado aos processos de
licenciamento ambiental”. Segundo a Sr.ª Clarisse, estes processos vem sendo levados
a um depósito situado onde será instalada a nova sede da SMAS, sem critério ou
controle, acarretando o risco de extravio dos referidos processos. Terminada a fala, o
Sr. Edson Simões passou a esclarecer que todos os processos foram deslocados
mediante autorização do Chefe do Setor de Licenciamento, a Sr.ª Edilene Rodrigues, e
do Secretário Executivo de Controle Ambiental, Sr. Carlos Ribeiro, mediante
acomodações adequadas e a devida catalogação dos processos transferidos para a
nova instalação. Solicitando a palavra, a Sr.ª Inamara Melo informou que as
dificuldades encontradas no processo de Licenciamento quando do início da Gestão
estão sendo resolvidas com a informatização de todo o sistema, o que suprimirá a
necessidade de papéis no processo do Licenciamento realizado na Cidade do Recife. E
finalizou informando que poderia ser criada uma comissão de Analistas Ambientais
para acompanhar o processo. Feitos os esclarecimentos, deu-se início a apresentação
do tema da reunião sobre a coleta seletiva na cidade do Recife. Recebendo a fala, a
Sr.ª Bárbara Arraes, representante de Emlurb, passou a apresentar o trabalho
desenvolvido pela referida Empresa de Limpeza Urbana desde a coleta seletiva porta a
porta, os pontos de entrega voluntária até a destinação do material reciclável para as
cooperativas de catadores. Solicitando a palavra, o Sr. Oséas Omena passou a
questionar a metodologia da coleta e o repasse desse material às associações
parceiras, sugerindo a maior inclusão dessas associações na fase de desenvolvimento
dos projetos. A Sr.ª Dinabel sugere a integração dos “agentes de saúde ambiental” nas
campanhas de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, caso ainda não aconteça. Solicitando a palavra, a Sr.ª Inamara
esclarece que o assunto é devidamente tratado pelo Comitê de Educação Ambiental.
Solicitando a palavra, o Promotor de Justiça, Dr. Geraldo Margela, passou a opinar que
esse trabalho de educação ambiental deveria focar não apenas a população, deve ser
estendido aos entes públicos, não no sentido de construção da política de educação,
mas como alvo. Prosseguiu citando o promovido pelo Sinduscon e sugerindo o
estreitamento entre as entidades. Finalizou questionando se haveria um plano de
expansão da área atualmente coberta pela coleta seletiva. Retomando a palavra, a Sr.ª
Bárbara passou a esclarecer que deve haver uma diferenciação entre a coleta seletiva,
que segue em expansão e a coleta comum, essa já abrange toda a Cidade.
Prosseguindo ao debate, a Sr.ª Socorro Cavalcanti questiona se há um plano de
expansão dos núcleos de triagem e de atração de novos catadores para os núcleos
existentes. A Sr.ª Bárbara expõe as dificuldades encontradas no recrutamento de
novos catadores. A Sr.ª Jane solicita a palavra e passa a explanar sobre a nova
metodologia adotada, inclusive com a inauguração do núcleo de triagem “Palha de

Arroz”, que entrará em operação até agosto e contará com 150 catadores. O Sr. Jason,
pede a palavra e passa a dividir sua experiência junto ao catadores e associações, diz
que falta ao poder público o conhecimento do trabalho diário dos catadores e sugere
um aprofundamento prévio no assunto e na realidade das associações com o objetivo
de desenvolver políticas realmente aplicáveis, que se adeqüem à realidade e supram
as necessidades dessa classe. Finaliza perguntando sobre o plano de gestão e o tipo
de apoio que, atualmente, é desprendido às associações e aos catadores pelo poder
público. A Sr.ª Bárbara informa que essa é uma atribuição da Secretaria de
Desenvolvimento e Empreendedorismo. O Conselho delibera pelo convite à referida
Secretaria, para comparecer à próxima reunião do Conselho, que ocorrerá no dia
primeiro de julho do corrente, às 14h, na Faculdade Frassinetti do Recife – FAFIRE. A
Sr.ª Inamara solicita a palavra e passa a questionar os dados do estudo gravimétrico
apresentados pela Emlurb sobre o quantitativo de recicláveis produzido na cidade e
aborda o aplicativo Relix como ferramenta de apoio ao trabalho de coleta seletiva. A
Sr.ª Jane esclarece que o programa Relix encontra-se parado e as recicletas
armazenadas, quanto ao aplicativo em si, não existem estatísticas do seu uso. O Sr.
Jáson pergunta de quem é a responsabilidade pela implantação dos núcleos de
triagem. Solicitando a palavra, o Promotror de Justiça, Sr. Geraldo Margela, passa a
esclarecer as atribuições da União do Estado e do Município no âmbito do plano de
gestão dos resíduos sólidos. Terminado o debate, o Conselho passa a deliberar. Fica
estabelecido que a Secretaria Executiva do Conselho solicitará da Secretaria de
Desenvolvimento e Empreendedorismo que seja enviado à Secretaria das Cidades a
indicação da localização dos 04(quatro) terrenos destinados à instalação das unidades
de triagem no município de Recife. Trata-se do compromisso assumido por essa
Secretaria para a elaboração dos projetos básico e executivo de construção dos
núcleos destinados à reciclagem na Cidade do Recife; A Secretaria Executiva do
Conselho solicitará ao Sr. Jáson Torres e à Sr.ª Glória Brandão a manifestação sobre as
propostas de alteração no Regimento Interno do Conselho e na lei que versa sobre o
Fundo Municipal de Meio Ambiente; Por fim, fica determinado que a Secretaria
Executiva do Conselho irá convidar a Secretaria de Desenvolvimento e
Empreendedorismo a apresentar as metas e projetos para fomento das atividades
relativas à coleta seletiva. Encerrada as deliberações, passou-se ao segundo ponto de
pauta, que tratou da criação de uma comissão de proteção do arboreto. O Promotor de
Justiça, Sr. Geraldo Margela, iniciou o debate resgatando a memória do processo no
Ministério Público e em seguida cedeu a palavra à Sr.ª Inamara Melo, essa passou a
esclarecer que o tema, Arborização, fora pauta de recente reunião deste Conselho e
abriu o tema à discussão. O Promotor de Justiça, Sr. Geraldo Margela, propõe a
inclusão do SINDUSCON, com base em experiência recente vivida junto à entidade.
Acatada a proposta, chega-se ao consenso que criada a Comissão de Proteção ao
Arboreto do Recife – CPAR, esta será formada por representantes da SMAS, EMLURB,
CELPE, UFRPE, SINDUSCON e os Membros deste COMAM, o Sr. Jáson Torres e o Sr. Alfio
Mascaro Grosso. Fica a Secretaria Executiva do Conselho encarregada de oficiar as
entidades em questão para indicarem os membros que irão compor a referida
comissão. Eu, Sérgio Augusto Carneiro de Lira, 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 10 de junho de 2015.
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