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PARA.

A reu ii iiio foi presidida pela II tit rís'ima Seu hora Sccret ria 'Municipal1 da ( ; i'to (itt

'Vicio .\fld)icfltC e turismo e Presidente (l) ( iiselhtt Municipal do "leio Ambiente -

(0i\l.\vl. a Senhora Zt.lina Luzia da SiI a ( ttsta.

No dcci ruo quarto dia do ms de niai do ano de dois mii e dez, das dctesscis horas e x i fie

minutos às deiessete horas e ()n/e tu muLos, no Auditório do (entro de Artesanato de
\itamira - (AA. situado a Iua Acesso li. n" 8(H) Bairro: Premeni \Raniiia-Par'i.
Retin rani-se os Conselheiros Titulares e Suplentes quc coinpõeiii o conselhoo Municipalpai do

Meio Ambiente - C( )MAM. con t'oiiiie assinat1llas cotistamitesa tolha U$ do se g undo livra

de presença. A reunião li iniciada pela Presidente. a Ilustríssima Sr'. /ei rua 1 titia da Si I a
Costa. que cumprimenta a todos e passa para a pauta do dia. al rmando que é bre e so tem

uma que t' especi lica. a primeira a aprovação da ata 49' ieunio ( )idiii:tria do ( onselho

Municipalpai do Meio Ambiente. a mesma ser Cfl\ iada pala Si \'IA para lchai a

docuniemitaço com objetivo de aumentar a 1 )esceni ali taç5o da parte de 1 icenciainenlo

Ambiental do Município de A tatu ira. a outra s5o os iii tormes. o outro e 11111 pacrama

1 ederal Minha (asa Minha \' ida. a captaçto de recursos para o loteanietito opu lar cru
A Itamira denominado Santa i3ened ii:!. os processos estj() aqui. para que possamos di ri ni ir a

ituaç')o perante o Conselho para tonlar a deciso, acertada pata que a Secretaria n'io taça

isso dc Irma ia)iada e depois n5o dar certo as coisas. 1 )&'f)oi.V de (I/)/'flt(I(I(l t passado pala

os i,zforim-'s. onde a ( onseiiicira Antonia Pereira Martitis da 1 \PP se nau lesta ao lilar da

a genda di, que no dia 18 \z11 acontecer uma caminhada reterente ao ct tmbate ao abuso
sexual em crianças e adoiescentes e ti/ um con\ ite para todos pari ic i parem ai acontecer
tini debate lia iii íd ia. continuando. t'ala sobre o proleLti das arvores. da edUcaÇ() ambientai.
das unidades de conservação da nature/a. afirma ainda que no nosso niun e pio tenios icito

o de er de casa. mas os orgios. o go crno precisa internai iiar isso .\ Sra. /elma 1 uzia da
Si k a Costa. presidente do (( )N1 A M. tiia sobre tinia Irtiia de mcliior:tr a Ge ,' tão Ptibi ica

Municipal de Meio •\mnhienic ciii cada secretaria municipal de Meio Ambiente dos
municípios. diz ainda que existe um prorania bilateral com a Comunidadeidade 1 .0 opia.

chamado Urasi 1 Município é que tem esse aporte financeiro 1 uropeu pra esses 11111 n lei pio.

Pacaji. Anapu. Senador lo',,é Porlirio. Brasil  Novo e •\ liam ira tio decorrer desse ano
podendo ser reflo\ ado por mais um ano. 1 sse é o único caso na Re g ido Norte que a

Comunidade 1 um opL 1 i dpi O\ 011 IL tu	 1 spoti sibi ltd tdL Li L LL fltL de 1 1/LI IsSO d ii L LI t(
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Agora ai ter uma lia técnica na 1 Ilropa. dia 29 de inalo até 13 de j Linho. ai começar
pela Espanha depois vão pra Portu gal. hIil ia e Alemanha. os melhores casos de Gestão
Ambiental com tecnologias li inpas vai quin/e pessoas nessa \ isita técnica, representando o
13i'asi 1. que pelo projeto l.)i pactuada as preleituras com seus secretários de Meio Ambiente
alguma,' pCsoas l)laIi'l esco 1h das para estar indo nessa pactuação. \i o retorno \ ai
começar se e lti var. lbrmaçôes e o d irecionamento no l 'ortalecimeiito dessas prelituras e
suas secretarias de Meio Anibiente.A Secretaria titia sobre o programa do ( O\ eriio
Federal. o ano passado. quando houve aquele desastre das enchentes hou e uiii apelo
internacional e Nacional. principalmente para as pessoas de baixa renda que moram nas
palalitas de Altamira. () pro g rama Minha casa Minha viola. vai contemplar 970 luimílias.
portanto serão 970 casas, pai-a moradores de retida fiini il ar de zero a três sa larios mliii 1105.

então é 11111 programa do Governo Federal, canal iiado para esse fim, e já teni a área que Foi
escolhida por emergência pelo ( o\erno Federal. essa área é do senhor ( enebaldo de
( )l iveira e Di Imar Ai es de ( )l i\ eira. ( ) que aconteceu na 51 M A 1 esses div.' ( ) ( uoerno
Estadual apro\ou uma Lei. N`7. X) de 3,1 de março de 201 1) que define as ai k idades de
impacto ainbiental local no 1 stado do Pará e dt outras piovidêiicias (2 5(1) cl u/entos e
cinquenta ati idades. para os municípios paraenses F.i,er licenciamento Ambiental. até
então somente 16 mim icipios paraenses lii,iani 1 iccnciaineilto ;\ mbiental . agora o ( jO\ erno
Estadual, através da secretaria de Estado do Meio ambiente. quer que todos se or gan i,'ein
para captar essa descentralitaçào em questão. A Itamira já tem 55. desde deiembro de 2009
a 5 [NI A 1' estava tentando aumentar esse numerox agura em março eles pressionaram que
q uereni aumentar para 254 por causa da Lei.  s que ainda estamos nos estruturando.
cumprindo com o que é para ser pro ideneiado. A emergência (lesse prieto do goern()
ftdeial é para oiitem e precisa lá no peto Iii,er Licenciamento Ambiental. a área onde
será construído.. Porque o recurso \ em pela ( ai\a 1 conotilica Federal que li iianciará o
projeto aqui apresentado. então estainos perante o (onseilto para tomar conheciniento do
projeto que li protocol iiaolo na VIMA 1 pela empresa que está tramitando a construção.
para que seja analisado e o conselho possa concei total i7ar e deliberar pala a secretaria de
Meio Ambiente de A liam ira lhter o Licenciamento A ntbieiital com o acomnpanliaiiieiito
desse conselho. A (ouseI beira A liomi ia Pereira Martins da 1 VI 1 P comenta que se preocupa
com o grande lago Através da usina II idreletrica de lido \iunte se não atingirá as fttniíl ias.
A conselheira \ ligusta também lii la sobre a mesma questão. a secretária pede ao conselho
que che g ue junto para se manter iii l ' rmado do assunto. A isilante Rosan gela lii la que as
pessoas ainda não estão bem iii Formadas sobre o projeto. ( onta que certo dia estas a no
escritório da 1 ucia Ferreira unia imobiliária de A liam ira. ealgumas pessoas pediram
inlormaçào sobre o projeto. e OU\ iu alguém comentar: uns litlam que aqui. outros ditem
que é na pre Fci tura. afinal de contas onde será tito o) cadastro? A secretaria olii que \À
fiizer uma farça tardio na SEMF com Biólo go. En genheiro Agrônomo para amoál ise e dar
Parecer técnico. i tu dos convidados presentes diz que acredita que a área será inundada
si tu. e se preocupa acerca do assunto. A Secretária e presidente do Conselho lê o projeto
todo. ex pI icaiido passo a passo. posteriom'mnente pergunta se a ata pode ser apm'o ada. todos
Foram umnãiiimew bem como a SUMA 1_poderá licenciar o projeto das casas do programa

Hi,jti	 \Iitni.
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85	 Minha Casa Minha \"ida. com .. nd cionante do ( ( )\ 1 A i. que tenha uma busca junto a
86	 1.1 FlRONOR If 1. li. LI R( )R R \ 	 acerca da local iiaço elo projeto. veriflcando se h
87	 possibilidade de intindaçes por parte da constIuço da II idrelétrica de Belo Monte. Nada
$8	 mais tendo a tratar: eu. .Jaquel ne Carvalho 1 eierra. responsável por secretariar esta
$9	 reunio. la ro a presente ata que será assinada por 1111 111 e pela presidente do Conselho
90 Municipal de Meio Anil-mente. •;\ Itam ia. 14 de maio de dois mil e

• 1	 dii di	 1	 •.	 isii	 .1	 i	 j•
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária 1 	 Extraordinária: IX 	 29°

Data: 14de maio de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 ti
Pauta:

01 Aprovação da 49 1 Reunião Ordinária do COMAM;

02 Informes

03 Moradias populares Programa: Minha casa minha

vida- Loteamento Santa Benedita.

e

LLN° 1	 Conselheiros	 Instituição

01	 Titular: José Maria Santos Silva 	 CONALT

02 Suplente: Arnaldo Sousa Campos 	 CONALT
03	 Titular: Antônia Pereira Martins 	 FVPP

041 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05j Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colónia de Pcsidons Z -57

06	 Suplente-._Lúcio ValedeSousa	 Colónia de Pescadores Z--57
07	 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 A!MAT

08	 Suplente: Maria Augusta daSilaNeta	 AIMAT
09	 Titular: Jaderci César Cardoso	 Parque TemáticoRecantoCai-doso

lO	 Suplente:JanildeCardosodosSantos 	 Parque Tcmitico Recanto Cardoso
li	 Titular:Rainério Meireles daSilva	 UFPA

12	 Suplente: Wílson- Martins daSilva	 UEPA
13	 Titular: Lisarbson Messias e Silva 	 IBAMA

14	 Suplente:SilviaBezerradeGóes	 IBAMA

15	 Titular:JúlioCésarKalber	 SEMEC

161 Suplente: Raimunda Silva deOliveira	 SEMEC
17	 Titular: Ítalo Mareio ('arneirode 01k eira	 Ministério Público
18	 Suplente: Rosaria Rodrigues Luiz 	 Ministério _Público

19 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEMAT
20	 Suplente: Jaqueline Carvalho Bezerra 	 SEMAT

()BS'ER IA ('O IS:
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INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES:

1. Verificação da presença e existência de 'quorum" para sua instalação;
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, após 30
minutos.)

II. Aprovação da ata da reunião anterior;

III. Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

04	 Aprovação da 49 1 Reunião Ordinária do COMAM:

05	 Informes:

06	 Moradias populares Programa: Minha casa minha

vida- Loteamento Santa Benedita

VII. Informes Gerais.

•\	 .1 \	 Ost. n 3H> - Ii Icicndcntç. 1 Ccr (3 72-( 	 Td >)3 3 j
e-mail: coivai1 aitaniiraa ahou (()I1.i)I	 .AiLJ!III!a -
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