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NOTA DE REPÚDIO À TENTATIVA DE  

DESLEGITIMAÇÃO DA UPE JUNTO AO CODEMA-GARANHUNS 

 
 

          A Universidade de Pernambuco - Multicampi Garanhuns, instituída pela Resolução CONSUN nº 

007/2012, com sede na Rua Capitão Pedro Rodrigues, São José, Garanhuns - PE, CEP: 55294-902, inscrita 

no CNPJ sob o nº 11.022.597/0007-87, por intermédio de sua diretoria legalmente estabelecida, torna 

público seu completo REPÚDIO às falas trazidas em reunião do CODEMA-Garanhuns, realizada em 07 de 

abril de 2022, em uma clara tentativa de deslegitimação dessa universidade pública junto ao conselho.  

          Em argumento temerário e sem precedentes, o assento da UPE no CODEMA chegou a ser 

questionado por alguns participantes, sob o pálio argumento de ausência de sede no município, o que 

representa uma séria deturpação da exegese contida no art. 4º, inciso I, alínea b, da Lei Municipal nº 3.394 

de 2006 e, mais do que isso, uma completa inverdade. 

          Referido argumento causa ainda mais espanto a essa universidade, levando em conta a intenção do 

legislador ao estabelecer, no CODEMA, o espírito deliberativo atinente a um órgão múltiplo e colegiado, 

papel desempenhado ativamente pela UPE desde a fundação do conselho. Frise-se, ademais, que a UPE é 

mantenedora de inquestionável contribuição técnica junto ao CODEMA, na busca pelo meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e pela promoção da melhoria da qualidade de vida da comunidade, estando 

inserida indubitavelmente na realidade local. 

          Posto isso, a UPE conclama pelo chamamento do discurso à ordem, não só para consolidar seu 

compromisso institucional perante o CODEMA e a toda sociedade garanhuense, como também para tornar 

público que qualquer tentativa de esvaziamento da participação da UPE no cenário democrático, ainda 

que meramente desenvolvido no campo das ideias, será veementemente rechaçada. 

 

Garanhuns, 12 de abril de 2022. 

 

 
 
 

Rosângela Estevão Alves Falcão 

Diretora da UPE Multicampi Garanhuns. 

 

 


