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CONSI.,",1—110 MUNICIPAL 1)0 MEiO AMBIENTE

ATA 1)A 55" REt'NIÃ() ORDINÁRIA Do
CONSFIAIO MUNICIPAL, 1)0 MEIo
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 29 1)E OUTUBRO l)E 2010 i:i
AL1'AMiI(A - PARA.

A retIfli() foi presidida pela Ilustríssima Senhora Sccret ria Municipalunicipal da Gestão cio
Meio Ambiente e 'Furismo e Presidente do Conselho M unicipal (lO Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No \'i2Silfl() nono dia do inês de outubro do aIR) de dois mil e dez. das dezesseis horas e
três minutos às dezessete horas e Vinte e C1Iie() IflIlilItOS. na sala de reuniões do Centro de
Artesanato de !\ltamira - CAA. situado a Rua Acesso li. n° $00 Bairro: Premem
AI tamira-Pari. sob a coordenação da 1 lusiríssi ma Senhora Secretária Municipal da Gesto
do Meio Ambiente e lurismo. a Senhora Zelina Luzia da Si iva Costa, reuniram-se OS

Conselheiros Titulares e Suplentes que Compõem O) Con selho Municipal do .Meio Ambiente
- COMAM. bem como prolssores e alunos do Instituto Federal do Pará -- 1FIA. coi'iInue
assinaturas constantes à Folha de n 14 cio seiundo livro de presença. A reunio Foi iniciada
pela Presidente. a 1 lustríssiina Si. 7,elma Luzia da Si Iva Costa. que saúda a todos com os
cumprimentos de boa tarde e inicia a reunião com o primeiro ponto de pauta: Aprovação da
Atada 54 Reunião Ordinária do submetendo-a para aprovação e perguntando
aos conselheiros se existe alguma objeção. nesse momento o conselheiro Jul io KaIb da
SEM FC diz que foi enviado um acréscimo por e-mail para inserir na ata. feito isso. a
Presidente do Conselho Zelma Luzia dú por aprovada a Ala da 54' Reunião ordinária do
COMAM. No segundo ponto de pauta: Informes Gerais, a Presidente do Conselho teIma
1,11/i11 pereunta aos conselheiros se desejam dar alguma inforinaçio e o conselheiro .Jul io
Kaib informa que recentemente forani aprovados dois Projetos pelo COMAM para OS

assentamentos rurais, uni deles é o Projeto de kdueaçào Ambiental que foi apresentado
para a comunidade do ltapuama no último dia 26/10/2010 e que está sendo executado pela
equipe da SEMA1 em parceira com a SIN li C no Projeto de Assentamento - PA Itapuama.
O qual ter" coiflo p(iLltco alvo e agentes dissemii'iadores os alunos do ensino fundamental
das escolas municipais desse assentamento, sendo que as três escolas pólos. no caso a
Escola Nova Vida na comunidade do Pimentei, a l-sco a Maria ele 1 ourdes na com un idade
do Ilapi.iaina e a Escola Santo Expedito na comunidade cio Espelho. serão O foco elas
reuniões e ações do Projeto e para C) andamento e condução das atividades escolares, onde
essas escolas foram munidas com computadores, impressoras, pen drives e càniei'as
digitais.Jul io Kaib falou ainda que esteve visitando nesse mesmo dia o viveiro do Projeto
de Produção ele Mudas no PA Assurini na Agrovila Sol Nascente que lica localizado nas
dependências da Escola Niunicipal de Ensino Fundamental Sol Nascente, com capacidade
para aproximadamente 40.00() (quarenta mil) mudas de espécies florestais e frutileras. dlsse\
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aos presentes que essas inlorniações estão disponíveis no site da SEMEC. A Presidente do
Conselho Zelma Luzia falou que esses dois projetos estiio sendo lnanciados pelo Fundo
Municipal de Ambiente -- IM1\ e que os conselheiros podem íizer unia visita nos
assentamentos para veri licareni 3 veracidade dos latos, ressaltando a importància que esses
dois projetos representam para a comunidade local, assim como, no caso do Projeto de
Educação Ambiental. representa as escolas e crianças do assentamento itapuama. A Sra.
Zelma Luzia sugere que seja Iita uma excurso a esses projetos para se íazerem registros
1otogri1icos e t 1 mes dessa ação do governo municipal. Disse ainda que íoi lançado o
produto cia Agenda 21 local, ressaltando a importincia (lesse documento para o município
que íoi linanciado pelo FMA e que é li-uto de um trabalho árduo. mas que valeu a pena
todo o esforço daqueles que estiveram à frente do levantamento das informações. bem
como da elaboração cio documento. A Presidente do Conselho Zelma Luzia íalou ainda que
no próximo dia 22/11/2010 estará acontecendo uma audiência pública para mostrar i
população altamirense como se dará o processo da exploraçáo e c0111erci2li7açi0 da
madeira vinda dos planos de manco da Nona Altamira. () conselheiro Lúcio Costa da
AlMA 1 sugere que sejam Iitas cópias do vídeo "La (iaviotas" para mandar para os
assentamentos com a finalidade de mostrar a realidade cio país que conseiuiu superar a
liilta de água por nieio cio reflorestamento. Finalizando os inlorines. a Presidente do
Conselho Zelma Luzia explica que a partir de uma deliberação de plenária do COMAM o
1 FPA ganhou a licitação para elaborar e conduzir tini Piano de Controle Ambiental cio l ix5o
a céu aberto do município de A Ram ira. Brasil Novo e Vitória do Xingu e passa a palavra a
Professora cio 1 FPA. Especialista em Gestão Ambiental. Adriana Albuquerque. que inicia o
terceiro ponto de pauta: Apresentação do Diawióstico de Altam ira. íeitppelolFPA.
concernente ao Convênio MMA/PMA sobre a remediação do 1 ixio. Falando da grande
satisfaçio de o 1 FPA ter ganhado a licitação cio Convênio S ICON V MMA/PM A para a
elaboração de um Piano itilegrado de Resíduos Sólidos de forma a solucionar a
probleniática dos lixões a céu aberto dos municípios de Altamira. Brasil Novo e Vitória do
Xingu Adriana Albuquerque antes de mostrar a problemática cio lixio na cidade de
Altamira. diz que tornou público o Termo de Relrência com gestores e representações
sociais locais com vistas à lamiliarização das atividades a serem executadas pelo convênio
N' 000 11 /2009 MMi\/SRI iIJ/PMA e apresenta para a plenária em Power Point a equipe de
professores e alunos do IFPA responsáveis pela execuç:io do Termo. A professora Adriana
enquanto apresentava o contexto histórico de construção cio Termo de Re ft'rênc ia disse
sentir dificuldades para lirmar contato com os municípios de Brasil Novo e Vitória do
Xingu que resistiram em dar uma sinalização positiva na adesão da parceria. Adriana
Albuquerque disse que para a construção desse documento Ibi Feito uma revisão na
Resolução C(.)NAMA de 2008 e nas normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT para a adequação do Plano de Controle Ambiental. Disse ainda que a maior
problemática é a adequação das pessoas aos horários de coleta seletiva do lixo, pois a
coleta existe e os carros da Prefeitura tem cunipriclo seus horários, no entanto. as PC5SOS

precisam se conscientizar e contribuir para que o problema do lixo na cidade de Altamira
seja amenizado. O conselheiro Lúcio Costa disse que em unia reunião com a PreFeitura
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Municipal de Altaniira folou que a proli lração de urubus na cidade tem aumentado e esse
problema poderia ser evitado Ou pelo menos amenizado se a coleta seletiva fosse feita a
parar das 18:00 horas. assim nem urubus nem cachorros atrapalhariam o transito. A
professora Adriana Albuquerque disse que essa coleta já vem acontecendo no centro da
Cidade. porém, as pessoas ainda não se deram conta que a prolilcraçào dos ratos é devido à
falta de acondicionamento correto de seus lixos. Dito isso. mostrou em sua apresentação o
diagnóstico e prognóstico) do Termo de Referência e as etapas de como se dará a elaboração
do Plano Re g ional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos de Altainira.
Vitória do Xingu e Brasil Novo e disse que todas as informações adquiridas serão
sistematizadas e ficarão armazenadas em um banco de dados para se ter um posterior
controle sobre a gestão de resíduos sólidos rewonais, lakII)d() que o plano prevê o
treinamento das equipes municipais para trabalharem a sistematização dos dados, disse
ainda que as oficinas de apresentação e divulgaçào do Plano serão realizadas com a
comunidade local para conscientizar a população, visando a discussão das proposições e.
assim que as prefeituras dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu se envolverem e
consolidarem as ações junto com a prefeitura de Altamira, dar-se-á IflÍCI() ao processo de
edição do Plano Regional de Gestão Associada e integrada de Resíduos Sólidos. porém. O

caminho é tratar o assunto primeiramente com os secretários de meio ambiente de cada
município, estes por sua vez ficam responsáveis de levar a informação ao seus preleitos e

o prognóstico depende a aceitação dessas prefeituras. Falou ai lida que a prefeitura de Brasil
Novo vêm sinalizando de forma positiva e já se dispôs a contribuir pura que o Plano sea
elaborado, no entanto, até o momento não houve nenhuma resposta da prefeitura de Vitória
do Xingu que ainda resiste a adesão ao Plano. Adriana disse que a problemática ainhientail
existe e que precisa ser analisada para evitar que sejam construídas casas riais imediações cio
lixão e para que isso não aconteça o projeto) prevê a 1 iccnça Prévia -- Li' e Licença de
Instalação - II para a execução do aterro sanitário compartilhado. No quarto) ponto de
pauta: Participação dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu como inteerantes do
Convênio SICONV N° 71827312009  - MMA/PMA. CU}() ob j etivo é a elaboração de um
Plano R(.Ofldl oL GestãoGestão 1111L121 ida de Resíduos Sólidos L o Projto dL \tcuo_Saiiit aioLl 

Compartilhado nos municípios de Altanlira. Brasil Novo e Vitória do Xing. Adriana
Albuquerque continuou sua apresentação mostrando por meio de lotos no 1 > ower POillt a
problemática do !São na cidade de Aliamira e disse que a lucocupação está em proteger ai
área do 1 ixão a céu aberto e evitar que com o crescimento da cidade mais pessoas ocupem a
área. Disse ah ida que nessa área do !São existe unia oraiiizaçào de coletai do lixo por parte
dos catadores. S() apro\iflla(lafllente 20 (vinte) pessoas que vivem exclusivamente dessa
atividade, porém a disposição ainda é um gargalo que precisa ser trabalhado e aprimorado.
DOIS no lixão são encontrados resíduos hospilalares. animais mortos, embala gens de
medicamentos, bem como grande concentração de urubus e. segundo os próprios catadores.
o lixo hospitalar tem um valor soberano sobre OS outros tipos de lixo ali depositados.
Adriana mostrou por meio) de lotos que no 1 ixão os catadores estào organizados. que existe

(l(	 l'illIf\	 ?'.\I.	 A1 	 - .........(	 '/lL'. MUI	 u...ut	 1UII LLIII "LL	 LlL1l)JLW..Iil

específico) e que cada um sabe exatamente o que vender para seu comprador. para isso -o
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projeto prevê unia proposta de 1orniaçio de cooperativa que venha a melhorar as condiçõcs
de trabalho desses catadores. No lixio, além desses problemas de disputa de espaços entre
catadores e urubus. riscos de alguma in!cçto devido aos resíduos hospitalares. ainda é
preCisO tomar cuidado com a fumaça constante que se lorma de vez em quando devido ao
alio poder de combusto existente na Í trca. e quando ISSO acontece OS catadores precisam
paralisar suas atividades de coleta para evitar qualquer doença que venha a ser ocasionada
pela fumaça tóxica. Na,; tbiograi ias seguintes, a proftssora Adriana Albuquerque mostra os
locais aonde acontece à coleta seletiva do lixo durante o turno da noite e fula da
problemática de OS moradores colocarem seus lixos em horários que no condizem com os
horários (lIC o carro de lixo da prefeitura passa para a coleta e com isso acabam jogando
seus entulhos em locais nilo apropriados como nas canaletas das ruas, o que impede a
drenagem natural da água e a água contaminada vai direto para o Rio Xingu. Disse ainda
(1e 1z, registro de pessoas .jo gando lixo dentro dos igarapés e em terrenos baldios e que é
preciso trabalhar a educação ambiental com essas pessoas para que elas tomem
conscientizaç10 da problemática do lixo na cidade de Altamira. assim mostrou em ornla de
tabela os dias. OS locais e OS horários que os carros da prefeitura passam para fuicr a coleta
seletiva do lixo. Para concluir sua !'ala, a pro lessora Adriana mostrou cm gráficos de barras
alguns dados levantados no município relrentes ao crescimento populacional e a
população economicamente ativa do município e sugeriu que é preciso trabalhar
alternativas para preparar prolessores locais para serem multiplicadores educacionais nas
comunidades e nas escolas que atuam. a flm de envolver a popIIlaç() 110 processo de
conscientizaco. A Presidente do Conselho Leliia Luzia lembrou que é preciso que a
equipe do 1 FPA responsável pela elaboração do Plano elabore um relatório das atividades
previstas e que esto executadas pela equipe para ser enviado ao MMA. Pois a prelitura já
foi solicitada por meio de ofício do MIMA o requerimento desse relatório, a professora
Adriana Albuquerque disse que até o dia 05/11/2010 entregará o relatório. A conselheira
Maria Aucusta da Silva Neta. da AIMAT. perguntou se não existe a possibilidade de
prorrogaçi'o do prazo de entrega do Plano Regional de (estio Integrada de Resíduos
sólidos. pois assim. haveria um melhor tempo de aperlèiçoamento para a elahoraço do
documento. A proIssora Adriana explicou que segundo o Sr. Heleno do setor de compras.
responsável pelo processo de licitação. a prorrogação do prazo de entrega do documento só
poderá ser feito em até 3() de novembro e ainda é preciso comunicar o r. Carlos Bortol li.

ecret/irio de Planelamnento da SLPLAN sobre a prorrogação do prazo. ( ) conselheiro Julio
KaIb da SFMEC pergunta se essa proposta de construção do Plano já foi divulgada entre OS

catadores e como se dará o processo de forniaçio da cooperativa para a melhor organização
desses catadores. Adriana Albuquerque fulou que a cooperativa será uiiia ação executada
pela Prefeitura Municipal de Altamira e que com a aprovaçio do Plano o processo de
divulgaçio será !ito de forma continuada através de ofcinas de aperf'içoaiiiento para a
separação do lixo, disse ainda que o projeto prevê o isolamento da área do li xio. seja com
cerca viva ou com arame, para a melhor condução das atividades. A conselheira Maria
Augusta disse que é importante que esse processo de divulgação parta da equipe de
elaboração do Plano para evitar que essas informações che guem aos ouvidos dos catadores
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de forma distorcida pela imprensa local, o que provocaria certa resistência e medo a
população. () conselheiro Julio Kaib pergunta COIYIO SC kiii para OS lnLllliCÍl)ioS de Brasil
Novo e Vitória do Xingu aderirem ao Plano já que a distância percorrida (lestes município
até o destino linal de depósito do lixo. 110 C1So) rio município de Altamira. será maior e o

custo também aumentará. Adriana Albuquerque disse que esse queSlionamento também Ii
lito pelos próprios municípios e explica dizendo que uma das vantagens desse plano será
\'eri ticada com a redução do impacto ambiental. e conseqüentemente. a redução da relação
custo-benefício para esses municípios. falou ainda que a resistência de adesão ao Plano
ai Ilda é muito foi-te por parte do município de Vitória do Xingu e retratou que o Plano
Regional de Gestão integrada dos Resíduos Sólidos não impedirá e muito menos implicará
na gestão municipal e com a resistência ao Plano só quem tem a perder é o município. A
Presidente do Conselho Zelma Luzia pergunta aos conselheiros se ainda quereni lazer
alguma pergunta. como não houveram mais quesuonamentos a pro Issora Adriana
Albuquerque encerrou Sua apresentação. A Sra. >!cima Luzia agradece a professora do
1 [PA pelas inlbrmaçõem parabeniza a equipe pela execução das atividades e diz que é
importante continuar as tentativas de equalizar essas questões coni os dois municípios. lakt
que para vencer a problemática de barreiras para se chegar ao produto final seta necessário
convocar OS secretários municipais de meio ambiente para uma roda de discussão das
propostas do Plano. Disse ainda do sucesso que a Prefeitura de Altamira. através da
SEMAI teve com as academias na execuçk) do levantamento de informações do
inventário de arborização da cidade, dito ISSO ag radeceu os conselheiros pela presença 11,1

reunião e lamentou a ausência dos outros conselheiros e dos Secretários Municipais de
Meio Ambiente de Brasil Novo e Vitória do Xingu que foram convidados em tempo para a
presente reunião. A professora Adriana Albuquerque agradeceu a oportunidade de estar
participando do processo de execução (lesse Plano e se disponibilizou a participar das
reuniões cio COMAM pata deixar os conselheiros sempre inlormados das probleniátieas do
município no que se refere à produção de lixo, bem como tiizer o nivelamento dessas
informações de acordo) com cada reunião, sempre que lor necessário. í\ Sra. Presidente do
Conselho teima Luzia da Silva Costa parabeniza a equipe pela execução do Convênio.
a g radece a presença de todos avisando que enviará os s[ ides para os e-rnai Is dos
conselheiros cio COMAM para melhor compreensão e acompanhamento) e dá por encerrada
a reunião. Nada mais tendo a tratar. eu . Mônica Mota dos Santos. lavro a presente ata que
será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de N'leio Ambiente.
.'\ltaniira. 29 de outubro dc dois mil e dez.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária

Data: 29 de outubro de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h

•:• pauta:

•:• Pau (a: _A1)IOVaÇ1() da ata da 54 ' Rcuniio ( )rd ini ria - COMAM

•:• Informes

•:. ,\. Pr(S1'Ilt aÇão do cl i:lgflOStiC() de :\ 1 (a ia ira, kt to pelo M I A, conceriientc

1() COOVCI1i() i\ii'V1:/I'\1I .\., I'L'flIC(I iaçã() do lixão.

•:• Participação dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu

corno integrantes do Convênio SICONV N° 718273/2009-

MMA/PMA, de 1911212009 cujo objeto é elaboração de um Plano

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Projeto

de Aterro Sanitário Compartilhado, nos município de Altarnira,

Brasil Novo e Vitória do Xingu.

Conselheiros	 - In'ttuço -	 P	 F

01  _Titular: José Maria Santos Silva 	 CONAI.T

02	 Suplente: Arnaldo Sonsa Campos

03	 Titular: Antônia Pereira Martins

04	 Suplente: M'trciaNasLinicnLo Castro

L2 - 
1	 ml ii Ra 1111 ti 	 Non 110 (iom	 (dos Santos	 okni del* idoit Z -57

06	 Suplente: E (icio Vale de Sonsa 	 Colônia de Ikscadoi 7. —57

07	 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 Al\IAI	 f

0$	 Suplente: Maria Au gusta da Si l a Neta	 Al \ 1 A

09	 1 itu lar: Jaderei César Cardoso	 Parque Feinútico Recanto Cardoso

10 i SilpiL ni	 1 11)1 ldL Cardoso  dos Srnitos 	 - Parque 1 eia 11 o Recanto Cardosodoso --1

II	 Titular: Rainrio Meireles da Silva	 1. 1F1';\

2'Slente: \Vilson MartinsdaSva	 UEPA

13	 Titular: 1 .isarbson Messias e Silva 	 1l3í\M\

14	 Suplente: Silvia Re/erra de Gôes - 	 1B AMA

15	 Titular: IulloCLdi kilhi	 -	 -

16	 StIpILntL R llmun(l 1 Sil 1 JL 0li Li! i	 - SE \l[ (	 _______-

1 ttilar: ítalo M nuo	 InLuo di.. 011\ k:Ira 	 - \ lli1I'.tLilo PubliLo

18	 Suplente: Rosanu Rodni2tles Luiz	 MiIlist2nio Púhlico

1 itulai: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SENIAl	 ________

1 20	 SnplcfltL i iqutJ lflL Carvallio Bezerra	 S1—,.m  \ 1

QBSER 11! (, ï)kÇ:

Avenida Via Oeste. n. 3300 - Independente 1 (ep 68372-610 TLI (3) 3515-2714.
e-mail: eolu1amaltamira:õ\aI1oo.con1.br	 Altatitira - Para
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IAsi:/lL/lçío J) . lV RE(J.\'/ÕES:

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.)

H. Aprovação da ata da reunião anterior;

III. Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

Palita:

•:• Pauta: .provaçio da ata da 4 R&uttiio ( )niiuria - ((ïiA\1

•:• tu forui is

•:•	 ireseiitaÇiiu do oliagIlóstic() (te Alta iiii ra. leito pelo 1 11'i\., coiiceiiieilte

ao Convênio \i \1 A/Pi\'IA, remeti iaÇ5() (tu iixau.

•:• Participação dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu

como integrantes do Convênio SICONV N° 718273/2009-
MMA/PMA, de 1911212009 cujo objeto é elaboração de um Plano

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Projeto

de Aterro Sanitário Compartilhado, nos município de Altamira,

Brasil Novo e Vitória do Xingu.

VII. Informes Gerais.

Avenida Via Oeste. n. 3300 -- 1	 1 (ep 68372-6 ()íel (o)3) 3515-2711.
e-mail: comam a liam ira 	 ahoo.com . br	 A liam ira - Pará
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