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COMISSÃO DE  PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

  ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – BIÊNIO 2021/2022

      Aos 22 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na sala das Comissões da Câmara

Municipal do Recife, situada na Rua Princesa Isabel, nº 410 (quatrocentos e dez), no Bairro da

Boa  Vista,  nesta  Cidade  do  Recife,  Capital  do  Estado  de  Pernambuco,  foi  realizada  a  10ª

Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento Urbano e Obras sob a presidência do vereador

ZÉ NETO, em ambiente virtual através do Sistema de Deliberação Remota, transmitida ao vivo

pelo  portal  da  Câmara  Municipal  do  Recife.  Confirmada  a  presença  do  vereador  ALCIDES

CARDOSO, membro efetivo.

      O Presidente da Comissão, vereador ZÉ NETO, fez a leitura da ata referente a 9ª Reunião

Ordinária da Comissão, em seguida foi colocada a ata em discussão e votação, com aprovação

dos  membros  desta  comissão.  Posterior,  o  presidente  da  comissão  ZÉ NETO,  comunica  a

participação de  PEDRO OLIVEIRA integrante da EMLURB (AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E

LIMPEZA URBANA DO RECIFE) e do Secretário Executivo da Secretária de Infraestrutura da

cidade do Recife, DANIEL SABOYA para discutir o tema “PLANO DIRETOR DE DRENAGEM”.

    Foi  franqueada a palavra a PEDRO OLIVEIRA, apresentou a contextualização do Plano

Diretor de Drenagem e Manejo de Água Pluviais da cidade do Recife, relatou a frágil constituição

do território Recifense. Esclareceu os problemas recorrentes do sistema de drenagem que é o

uso do sistema para escoamento de  dejetos,  ocupação da área de inundação e  alagamento

devido a influência das marés e as galerias semi-obstruídas e danificadas. 



     Menciona que o objetivo das diretrizes para o sistema de gestão é planejar, manter e operar,

prevenindo  e  controlando  as  ocorrências  de  inundações  e  alagamentos.  Faz  menção  das

propostas de ajustes na estrutura do Sistema de Gestão da Drenagem Urbana, com a criação da

Câmara  Técnica  de  Drenagem  Urbana,  Gerência  Geral  Técnica  de  Drenagem  Urbana  e  a

realização do Concurso Público para provimento de cargo especializado em drenagem urbana e

por fim a celebração de convênio com a Agência Pernambucana de Águas e Climas.

     Franqueada a palavra ao vereador ALCIDES CARDOSO,  indagou como o plano de drenagem

aborda a  elevação  do  nível  das  águas.  Em resposta,  o  representante  da  EMLURB, PEDRO

OLIVEIRA, informa que está ocorrendo o devido estudo para ser tratado da melhor forma em

benefício de todos os Recifenses. 

      O Presidente da Comissão vereador ZÉ NETO, destaca se o levantamento concluído no ano

de 2016 quanto ao Plano Diretor de Drenagem, se existe  uma atualização.  Em resposta,  o

representante da EMLURB, PEDRO OLIVEIRA, informa que a previsão do Plano Diretor é até o

ano de 2026.  O vereador ZÉ NETO questiona o impacto do saneamento quanto a drenagem. Em

resposta,  PEDRO OLIVEIRA informa que o esgotamento sanitário está avançando juntamente

com a compesa, com o fim de evitar proliferação de doença e poluição. 

        Franqueada a palavra à DANIEL SABOYA, salienta que o tema Plano Diretor de Drenagem

é um tema complexo que envolve esforços da área de investimento e dedicação dos integrantes

da EMLURB, com a devida limpeza nos canais e microdrenagem nas galerias.

      O presidente ZÉ NETO expõe a importância da reunião com o tema abordado, enaltece que é

um  projeto  extremamente  relevante  para  mudança  de  vida  dos  Recifenses  e  Recifensas,

diminuindo assim, os transtornos. 

   O presidente  ZÉ NETO,  comunica o  PL 31/2021 de autoria do Prefeito  JOÃO CAMPOS,

“INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PMHIS, DISPÕE

SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SIMHIS, E INSTITUI

ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

– PLHIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE”, o Presidente da Comissão ZÉ NETO, avoca a relatoria do

PL 31/2021. 

    Por fim,  agradece a participação dos membros da comissão e os demais que participaram de

forma  virtual  e  presencial  da  referida  reunião  ordinária.  Declarou  encerrada  a  reunião  e

convocando os membros para a próxima reunião ordinária. Eu, Milenna Veloso, servidora da

Câmara Municipal do Recife, secretariei ad hoc a presente reunião e lavrei esta ata que depois

de lida e aprovada, vai  assinada por todos em sinal  de concordância com tudo o que nela

contém. 



                                    Câmara Municipal do Recife, em 22 de outubro de 2021.

ZÉ NETO
Presidente

ALCIDES CARDOSO
Membro Efetivo
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