COMAM

REC I FE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PREFEITURA DO RECIFE
REGISTRO - REUNIÃO ORDINÁRIA COMAM (153º NÃO HOUVE QUORUM)
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas, no auditório da Faculdade
Frassinetti do Recife, situada à Avenida Conde da Boa Vista, 921, Boa Vista, Recife-PE, foi realizada a
centésima qüinquagésima terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – Comam, a
qual não apresentou quorum deliberativo. Sendo que se registram os assuntos postulados, meramente para
fins de “memória”. Presentes os conselheiros representantes do poder público, Sr.ª Jara Pereira Lins (Titular
– Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano); Srª Eugenia Simões (Titular – Secretaria de Assuntos Jurídico
– SAJ); Srº Alfio Mascaro Grosso (Titular – Secretaria de Educação); Srª Giannina Settini (Titular – SEMAS);
e dos conselheiros representantes da sociedade civil, Sr. Jáson Torres (Titular – Centro de Atitudes); Sr.ª
Sebastiana dos Prazeres (Suplente – FIJ); Srº Sergio Xavier dos Santos (Titular – Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental); Srª Dinabel Alves (Titular – FAFIRE); representando Srº Adelmo o Srº
Elielson (Titular – FASE); Sebastiana Prazeres (Suplente – FIJ); estiveram presentes ainda o Sr. Maurício
Guerra (Secretário Executivo de Sustentabilidade); Srª Graça Simões SMAS/PCR, Sr ª Alessandra de
Carvalho SMAS/PCR, Srª Ana Patrícia Rocha SMAS/PCR, Srº Eduardo Lins SMAS/PCR, Srª Mikaelle Jordim
SMAS/PCR, Srª Helida Karla SENAI/PE, Srº Clemente Coelho - ICB/UPE, Sr º Assis Lins - CPRH, Srº
Glauber Carvalho - ITEP,Srº José Mauricio Cavalcante ALEPE/PE, O Srº Maurício Guerra abriu a reunião
dando os informes sobre a pauta, passando a palavra ao Srº Assis Lins falando um pouco sobre seus
estudos no ano de 1998 e sobre os viveiro de camarões na cidade do Recife, em seguida Srº Mauricio
Guerra pergunta ao srº Assis Lins do CPRH se houve algum estudo sobre o levantamento da qualidade da
água nos viveiros de camarões na cidade do Recife, Srº Assis reponde que não existe informação
sistematizada ainda, Srº Mauricio convida Srª Helida representante do SENAI/PE para sua apresentação
sobre avaliações de concentrações de metais traços e suas interações nos sedimentos e biotas do parque
dos manguezais região metropolitana do Recife. Em seguida as apresentações, Sr º Glauber Carvalho
Engenheiro de Pesca/ MSc, fala sobre as analises pontuais da qualidade da água em três viveiros localizados
na Ilha de Deus e do monitoramento da carcinicultura, Sr º Clemente Coelho professor do Instituto de
Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco fala um pouco de sua historia e de seu trabalho em
defesa ao parque dos manguezais em Recife, Srº Mauricio Guerra com a aprovação dos conselheiros
presentes abre um debate livre aos convidados e conselheiros relacionado a pauta da reunião, durante o
debate houveram algumas propostas feitas por convidados, Sr Glauber sugere referenciar o hj dos viveiros se
existe a produção a mais de dez anos , alternativas de licenciar em forma de condomínio com termo de
ajustamento de conduta com monitoramento e fiscalização da área pelos carcinicultores, Sr ª helida fala
sobre a parte suprimida para construção da Via Mangue, LE Parc e Rio Mar, Sr º Assis sugere redefinir
categoria, projeto de licenciamento pela causa jurídica e por ser área de mangue, Sr º Clemente defende a
criação de estrutura na criação de licenciamento ambiental e definir um plano de manejo. Sr. Mauricio Guerra
finaliza a reunião agradecendo a participação de todos e da importação e valor da reunião e sugerindo aos
conselheiros uma próxima reunião para apresentar resultados e limites na ótica dos parques dos
manguezais.
Ailson Jose de Alcantara, servidor da SMAS, secretariei ad hoc a presente reunião e anotei
este registro. Conselho Municipal de Meio Ambiente do Recife, em 05 de novembro de 2015.
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