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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, EM
ALTAM IRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, o Senhor
Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas e três
minutos às dezessete horas na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste, n° 3300, em
Altamra-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor Titular da Secretaria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente o Senhor
Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 11 do livro de presença. O Sr°.
Francisco Eduardo Modesto da Silva Presidente do COMAM e representante da Secretaria Municipal da
Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT passa a palavra para Elisângela Silva de Oliveira para
que e mesma confira o quorum e leia a ata da reunião anterior. Ao conferir o quorum às dezesseis horas
e três minutos Elisângela Silva de Oliveira, junto a decisão da plenária presente, constataram que a
reunião já poderia ser iniciada. Após a conferência do quorum foi lida a ata da lga Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, que foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
O Sr Presidente já inicia a primeira pauta que é: Apresentação do Zoneamento Ecológico Econômico
Participativo de Altamira-Pará/ Projeto Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira, dizendo que esta é
a última fase do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada e que em uma das últimas etapas do
Zoneamento Econômico Ecológico Participativo, foram realizadas oficinas em seis comunidades rurais,
neste momento o Sr presidente passa a palavra a Alessandra Lima Moura e Raimundo Pereira Barbosa
Neto, representantes da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo, que estão mais
diretamente envolvidos com o ZEEP, e é importante ressaltar que o ZEEP é tão importante que pode
gerar uma lei, e temos que dar celeridade ao assunto, pois oitenta e oito porcento do território do
município já é zoneado federalmente com as unidades de conservação e terras indígenas. Com a
palavra o Sr Raimundo Neto, diz que o Zoneamento é uma atividade muito importante dentro do Projeto
Gestão Ambiental Compartilhada, o ZEEP têm cinco fases e já executamos três. A Sra Alessandra
Moura acrescenta que as duas últimas fases do ZEEP, são de divulgação e dicas como o ZEEP vai
acontecer, a mesma acrescenta que são fases mais políticas de consolidação e divulgação. Neste \
momento Raimundo Neto e Alessandra Moura apresentam slides sobre o ZEEP, explicando cada um, e
ressaltam que houve as primeiras fases com o 1 0 Fórum de Diagnóstico do ZEEP e logo em seguida
houve a oficina de atores, onde foi decidido aonde seriam as oficinas na zona rural do município, logo
após houve a elaboração dos diagnósticos e sistematização dos dados, além da elaboração de um
relatório, como é feito pela consultoria a cada fase terminada. A palavra é passada ao Sr Presidente que
diz que todo material referente ao ZEEP foi enviado ao Ministério do Meio Ambiente - MMA/ Fundo
Nacional do Meio Ambiente - FNMA, para que saibam os passos da execução do Projeto, e no produto
do ZEEP de Altamira, foi filtrado tudo que interessava do ZEE do Brasil, ZEE do Estado além de vários
outros materiais que nos interessavam. As dezesseis horas e trinta minutos a apresentação sobre o
ZEEP foi encerrada e os conselheiros presentes esclareceram as suas dúvidas relacionadas à pauta;
então passou-se aos informes, onde o Sr Presidente inicia dizendo que às sextas-feiras na Secretaria
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48	 Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, será horário corrido de oito horas às
49	 quatorze, havendo possibilidade de que toda a Prefeitura Municipal de Altamira passe a adotar as trinta
50 horas de trabalho semanal. O Sr Presidente também informa e convida a todos a participarem de uma
51	 reunião realizada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA e a Secretaria de Estado de Meio
52 Ambiente - SEMA, nos dias três, quatro e cinco de outubro no Espaço ELETRONORTE, onde será
53	 falado sobre os Projetos financiados pelo FNMA e também a questão da descentralização ambiental da
54	 SEMA, além de outros temas afins. Ainda com a palavra o Sr Presidente diz que estará viajando no
55 domingo para participar de uma reunião da FLONA de Altamira em Moraes de Almeida, onde a SEMAT
56	 ocupa uma cadeira, e para finalizar sua fala o Sr Presidente fala que infelizmente tem uma notícia
57	 desagradável, que foi o falecimento do Sr Rafael Nascimento Técnico do Museu Emílio Goeldi, que fez o
58 Projeto de Resíduos Sólidos de Altamira e sempre acompanhou todos os processos para que fosse
59 concretizado o Projeto. E para homenageá-lo o Sr Presidente sugere que o nome da Usina ou do aterro
60	 sanitário seja do Sr Rafael, já que o mesmo se empenhou tanto, mas a plenária pode sugerir outra
61	 homenagem. O Sr Justino Bequiman elogia o trabalho realizado pelo falecido Técnico e apóia a idéia do
62	 Sr Presidente. O Sr Presidente informa também que em questão ao problema da poluição sonora que foi
63 apontado em uma das reuniões do COMAM, a SEMAT tomou algumas providências como ação conjunta
64	 com alguns órgãos responsáveis pelo controle no início do ano e que foi sugerido durante esse período
6	 de ação, que durou cerca de duas semanas, que fosse feita uma reunião conjunta com todos os órgãos
66	 competentes pelo caso, para que definissem responsabilidades, e a partir daí a SEMAT, iniciaria a
67	 prática da lei ambiental municipal, iniciando um trabalho de educação ambiental, com a divulgação da
68	 lei, por meio de cartilhas e outros materiais e métodos e só depois desse trabalho partiríamos para a
69	 punição. O Sr Presidente pergunta se mais alguém deseja se manifestar, não tendo ninguém se
70 manestado o mesmo agradece a presença de todos, desejando - lhes uma boa tarde. Nada mais tendo
71	 a tratar, eu, Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata
72	 que será assinada por mim e pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira, vinte e
73	 oito de setembro de dois mil e sete.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária 11	 n° 201	Extraordináridilj n°

Data: 28 de setembro de 2007
Hora: 16h
Pauta:

• Apresentação do Zoneamento Ecológico Econômico
Participativo de Altamira-Pará;

• Outros a deliberar.

N O	 Conselheiros	 Instituição	 P	 iE
01 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONALT
02 Suplente: Paulo Ferreira Lopes 	 CONALT
03 Titular: Antônia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colônia de Pescadores Z-57
06 Suplente: Edivaldo Guimarães da Silva	 Colônia de Pescadores Z-57

07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT	 .
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 CAMPEALTA
10 Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
li Titular: Mário José Henchen	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo 	 UEPA
13 Titular Walber Feijó de Oliveira 	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA
15 Titular: Júlio César KaIb	 SEMEC
16 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos 	 Ministério Público
18 Suplente: Maysa Gualberto da Silva 	 Ministério Público
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva 	 SEMAT
20 Suplente: Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT

OBSERVA ÇOES:
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COMAM

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;

Ill
	

Ordem do dia;

IV
	

Leitura e despacho do expediente;

V.	 Prestação de contas;

VI
	

Assuntos pautados:

• Apresentação	 do Zoneamento	 Ecológico
Econômico Participativo de Altamira-Pará;

• Outros a deliberar.

VII. Informes gerais.

Avenida Via Oeste. n°. 3300— Independente ICC1) 6372-6l() T.l(03) 35l-33
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