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ATA DA 5U , Rl;tt() ()RI)INARI;\ 1)0
(:ONSLIJI() \ltNICII'AL 1)0	 1E1()

(()\l;\\1. RI;\li7.l).\
No l)l:\ 26 I)IN ()VI\l1R() 1)11 2010.
l\1 :\l:F.\1 1 R.\ -

rcLInii() Foi I1ICSUli(iI j)Chl Iltisti ssima	 CiIUiI Seeicl rii !\1tii1iciI)Il da (1cstão do

\'Jcio .\iiiIuiente e ' I ' LIIiSilI() e I'resi(lente (1(1 ('uliSelilo) \ILIItIC1I)aI do '\leiu .\iuhieiite -

a Senhora L.&'IIna Luzia da Sffia Cota.

No ViCstiiit) sexto dia do IflS de UO\ cIUbI() do atio de dois ia ii e dei.. das dezesseis hot as e

\ ititC mt nutoS as dciesscte horas e (liii litC mi nUtOs. 10 Auditório do Centro de !\ tesanato

dc \itinira - CAA. situado a Rua Acesso li. ft o, 0U 1 uiio: Prenein Altaii-Pai:o.

Reuniram-se os Conselheiros titulares e SupIente que eotiipôeiii o Conselho Municipal do

Meio i\ ubiente - COMA .M. coo torine assi naturas constantes à tiIia 17 do SCL1lfldO 1 \ ro

de presença. A reiini5o 101 iniciada pela Presidente. a !IistríssiIna S. /eina 1 .uiia da Silva

i ' oSla. que cumpriflicfll:I a todos e passa pata a paina do dia A primeira a apro' :iço da

ata 31 ;, Reunião 1 x1 raord inria do Conselho \i ou ci pai do \ leio Ambiente. onde o IJos os

'escutes lorait unii i nes em apro a-la passanJo para os in iortucs. ('onieçando com a

MMA 1 o senhor 1 úcio apresenta o capitio \Vcadci que esL chegando e ai contribuir

ilililo no que tanC a 1 ol uiço Sonora, a presidente recebe COI11 Util helu-\'ind( .	 senhor

isarhsoi do 1 13A vl:\. Ii la que tem 11 11) assunto. nas	 staria de uma reuniio especi ica

['aI Ijilar sobre o n snio Acerca dc delinições de conpctncias de liscal i/aço nhlient
O I)r 1mrio IiIa dc divisões de competc'ucias e pala isso preciso unia reUnio e\Cctiti\ a

Luto a reuni -lo foi marcada para o dia lft 12/2010 (Sexta leira). licando de contirniar

local, e scr: entre II \ \ IA. Sl!\IA. e SI MAI O Dr. 1 :urio apresenla o ])r. (jerson. di /

que ele estú com toda a (1 isposiço para acotupan bar junto com o Conselho. outro in íornie

1 )r. 1 nirio.	 a preocupação do	 lot cameotos clandestinos. diz que so

anrox imadarnente (20 o vinte lotearnentos irbanos. c muito watide o preju tio pai't a ordem

ul'banista. a ocupaçio deve ser oranitada. de lorma ordenada. no ponto de vista lirban
esse o maior problema de Altainira hoje. Ixisten pessoas que compram terrenos por (3)))

	

t':lla mil e estio \ eiidciido por (50W i u i nhenios mil e quando \ io (Ornar pos se. icain	 - -

sabendo que o mesmo terreno tem vJrios donos. ouseja. li vend ido para quatro ou cine

pessoas. () outro problema a Poluição Sonora. todos nós somos conhecedores qi ' a

SLcretaria Municipal nesse (iltirno ano, orniiii y oij um evento sobre o assinto, e aoia e

pal'tir para a parte pratica, disse ainda que as pessoas que p:ll'ticiparam do curso. aqui em

Ataniira. o objetivo e. ajuda' os municípios vizinhos. ( ) prolcssor .iÚIio KaIh da SL\li(

que existe urna Resoiuçao do (( )\lAM \( 01-1! (te 29 dc arosto de 200$ que aiio a

condicionante para 1 cença de Operaç'io de atividade de ex Liaçu) tu i nera 1 nos municipio

1.

20 l, cii--
.\	 \'ia O ).t.-	 Ifl¼lL'5..)	 1	 1 -	 P	 '	 -'	 -	 lua	 .	 O	 -	 '
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de \ Ruiu ra para os que postaram projetos de kd caçto A mhtcntul na 5 	 l/\T. ainda no

receberam o cheque Adni inisi rat 1 o para o Ii iniCiumciiti) das \çe de 1 '.ducaço

\nihei'ItI e er ic OS (' nc!hciio uemRi apro em a (cs10 financeira dos

recursos do Itindo \I u ii iCIjII de Meio Ambiente, sejam colido/.Idos pela presIdiic ia do

COMAM para garantir celeridade e eletividade nos procedimentosientos necessirios. 1 )ise ainda

que tii desimiado pura orientar os Proictos de ducaco .\nihiental o qual li aprovado dia

de outubro de -1 0H).  esses proetos esteio todos encam iii liados. sio seis projetos com

dotuço rçanienCiria. trouxe ao C( )\ IAM para explicar o que esta acontecendo. \ 1' F

diz que hoje esti ii	 oiraiido o curso de Lnueiih:tria Florestal. o primeiro inlorine da

SI M AI que recebemos uma isi ia iiitempest 1 a iiiii tempo auís da superintendcncia do

I1.AM.\ de Belém. da fiscaIizaçio de I3rasilia e a de Saniarm que eles iW11 tJier um

embargo econômico no niun icipio. e laia Iiter tini trabalho com a Arco de Foo. no Sul do
município. liais fticamdainente em Castelo dos Soi ilio. a SLMAI deiuonirou toda a.
doe inentaçces que t iii ia mandado em maio desse ai io. pa a Millisirzi de Meio :\ nihicnic
prontamente preocupado com os crescentes indicadores de desniataniento do inun icipio.

pedindo 	 nunizi st1mç.0plor, ainda mio ano cii cisu.

1 louve uma reun io naquela mesma data a noite. com  represcntaç:R) da sociedade com

iluda consegui iiios entrar Ciii contato às presas. lieou certo das organizações se

nanitst:meni per ne:. uperintendneia do 113A\IA (!k, F:tado do Pari. A presidente di/

iue a SE MAl CO \! jolm uni documento. com três laudas basiante conciso, e a resposta LIUL'

veio cheou i Secretaria dia 17 de novenibro. \ eu dizendo que receberam o olicio da

:EMA'l. temos iIilorIuad) que a demanda j li encaminli:!o para sem' integrado dentro do

Plano Nacional Atual de Proteção Ambiental PN:\ 1'. \ de Cot udenaço ieral de IseaIitdç3o

113AM\ l3rasília. para o planejamento do amo (k . 20! 1 tendo prioridade no atendimento

rar a Regiio dc Altinira .\ inclusão dc dcniaudas de liscaIizaço dentro do

\ iuon ii de 1 ie ilti IL O tLn)	 0I( mOIO,	 llo LOlilb ik LILti\O de Li nllL anihiei i

na Amazônia. 110 que ian gc ao repasse de recurs s no suportes principais a e\ccuÇi) de

oneraçio de grande relevtincia. como por exemplo, a ocorrida em Novo Progresso I. \
Operaço loi Pirata 1 1 II. Na oportunidade. iii irmano tambmii que para inied luta

operaçi() na regiio de .\ liam ira (asielo dos Sonhos. anidu neste ano haveria necessidade
d um orçamento pré ai2emidado voltado para supri a mlecess Jade de tal peraçio Eito Cstc

cmprometido. pois esta gerenc ia no possui recu msos dispo iveis pala emisso de dkrias e

pessagens para servidores do 1 1.\ N IA e da Erça Pol ici,ml neeessria. como dcmiiais supor1e

para o atemidiniento da demanda mencionada mio supracimado oticio, tendo em vista

)r . .\ imuiLLidc do l L im:imiemittm orçaneiltario do c.\emcicum de 2u 1 ti se ido que se apresci1t.i

para o niomenit). mios colocamos a d 1 sposiçao pau C\ enttmais esclarecimentos.

\ tenciosamente. .los 1 .en i Ison (oues Costm. Analista  A a biemital. ( , hele de Gabi neto do

IANlí\/ SantarmnP\. No dia que liolm\c esse dialo go cles jm iam entrar mio Sul do

numicípio. ai chegou esse olicio ditendo que mio tem rcemro para entrar lú de ido

miian i Pcstaço dos or g i s. entidades, que conse g ui ruiu ai ida mandar suas documemiiaç(e

diunte do que ponderamos o MPE. \IPF mios estuillo.s juntos. Issa d a resposta do que

SEMAF mandou. O Conselheiro [neo, diz que gostaria de ti moa cópiado documento 1

•	 •.•	 ••	 •	 : 	 .,	 1	 . 	 (	 ' 	 iii

•\	 it 1 )ic	 T,'Ie.	 i	 •	 1'	 i -,	 I'IO	 •i	 O

P: g imi 2 Cc
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85
	 aCOlilpaflinir unis de peitm i\ outra quesão é cIicoii ofitem ia sedeN. os l8 eciti licado' da

86
	

turma que concluiu o cUrS( que O Rindo Municipal do Meio ;\nihiente flnaneiiw. com o

87
	 apolamento do 'VI lI para Irniar 20 aJufioN em Anicab de mon toranien to. em Poluição

$8
	

Sono ra p e la A 1N 1. toda ia houve a desistência de dois, ai os 18 que conscuitam cheLiir
8 ()
	 ao linal dos dois dias de curso, estao aqui os certi lieados ao unal da reun iiio os íorivaiidos

90	 vão cheL!ar. e estaremos eIitlCL!ando oticial incute, e conrftal ii laudo pela conquista. Ksie
9	 lio ritolo da .\BN i ICIH /1) anos tio IrasiI e tudo o que eles Li/em, e	 it551	 ao \lPli ()

92
	

Outro III lorine na Verdade é urna pondei.iç3o c'oin o ( 'onselho. porque a L [1 > \  \ ai at.jtii

93
	 apresentar os ind iead Ires Anais do inNemiA de \ ihoritaeto. que toi O Projeto (IIIC o 1 )r.

94
	

Emério lançou 1) desaho. no dia 31) de Janeiro de 2009 nes'a plenária e a Si \L\ 1 com os

95
	

SeUS parceiros foram a Irenie Com Sol na eabL'ea. C)ti) chuva. enfim.	 1,oi co o

96
	 irah:tlho e hoje \ ai cr aqui apresentado. ftd leito unia retin i10 prc\ ia na seiiiaii:i passada.

97
	

foi tirado o indicador do dia 13 de dezenibro. 0 1):(W no Centro de ('onvenções e ( 'urso

9$
	

Lançamento em forma de Audiência Pública. \ ai her moderada a IiiCsa pelo M I'I pura toda
99
	 sociedade altainirense. \ presidente pede a anuência aos ( otiselheiros para que flO dia do

100	 t'VC!ltO p ) SSL1I11OS entreear ii lia llOÇ ' ) honrosa, ao 1)r. 1 lierio por esta larga eontri Nu çio

10!
	 especiainienie no in\•elllario no município de Altamira, eiii nome do (O'VI\M e urna placa

102
	

(e liometitmem . mii 1 bém ali naquele moilienti mcdi :in te de toda a sociedade presente
103
	

lodos os COI1SCII1L'l io lortini 1lfl '1l1il1lC5. em conei ' rdaí Colil a proposta. .\ presidente 137 a
104
	 aresentaçio das pessoas. que contO Nu irani CO!i1 (1 1 Il\ eitmrii) de A rborivaçúo t h:u'tu de

105
	

\lturnira. Mónica Nnecnheira Flotesta! na SNNI.\l . as professoras da L!P,\ \ltrisiela.
106
	

Niara. \ larlon da En genharia Florestal, a pre'ideiitc cpies.'a unia iiiiensa raiidi a cada
107
	 acadcniieo ta que Colaborou oiutitai'iitiiieiite. para (IUC eses dados lsein gerados ao

10$
	

1 IPA. 1 [PA e da 1 1 I'A. [nitio foram eles que levaiiuiram os 9 bairros de Altaniira rua
109
	

RIA. durante esse período todo \olulllitrialuente. a SlM.\I 	 l-o\ idenciou úu.ua. euinisetas.
1 0
	

bonés bloqueador solar. pala mitigar um ico as condições adversas do cl ilha nt iiso na
III
	 'nas da cidade de Alt:tinira A pi'ofcssora Maristelu e a professora Maia que é lraceiiia.

112
	

sua aprescntaç'úo e diz que viii mostrar eu) l l e	 cstú o projeto As cntidadc
113
	 en"olvidas P\L\ SLMAl. LItA. LFPA. llP\. (( )M;\M. S1:\IA(iRl. C MPI.. Fila a

114
	 equipe que trabalhou incansa\ cImente. Fila dos 1le1111es ! kle aletii da equipe diz que

1 1
	

trabalho só lbi poss	 prível acontecer.	 causa dos ucadeni icos \ oluuitúrios. Foi nloslrajt
116
	 através de sI ides. Objetivo ( ieral . que é carueleri tar e aval ar a \ rboriiaçúo da Cidade de

117
	

\Iianiiu'a. Objetivo 1 specilieo.Ideniiliear as especies de \ egetais. mostrou a mctou logia k
1 i
	

trub:ilho. conforme 15 slides apresentados seteinhri a lo\ enibro de 1)01). abril a nvemhr
19
	

de :00. asllcctos rel:cioiiados ao deseli\0l\ luculo da.-, plainas e o manejo. o porte da
120
	 plantas. as condições das plantas. os Recursos II ulnanos Fran os acadêni icos das

121
	

InstUições. no pri tilei 'o momento l'oi Fito uni curso de noções búsicas (te A rboI'iiiiça
122
	 para os vol tintarios. em setembro de 2009, liii liosi rado tnoriIias dos ae aLIem e

23
	

preenchendo fichas e conhecendo as espécies. O outro curso lIi ciii abril de 201) 5 1). e:

124
	

l'oi'ani a campo. l'oi tiostrado os resultados pieliininiures. a 1'slrLlttIra apresenta uma sínk
125
	

de dados. \ai dizer as principais espécies que existeni cm Alt:uniia. o prineipais puoblei
126
	

e ast'eiiioções.depois mostra 11) 1' l airu'o quais as pkinmN que eOlill)r o IiietCli) ti 1 iaça(

•111

( )	 te	 IIRIC,	 5.	 -	 ; Il,	 5 (' (',	 .1
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assim SCCSSiVal1ieiie e por im mosi ra ahinnas s ltiçes. lu!ou dc cada espécie t:is pitas
a maior quantidade na cidade é de íícu e é mais pVej1Rlieili pia ttunidade.
alioramento de raiZ C por Ser tinia ikitita cxoUca. N geral e\iste 431)() pianta nu eid:ide.

um d)s erandes po )h emaS !u OS porte> dw plantas. que a maioria ali nce X melros e O

ideal é no mi.\ imo 3 metros. () 1)r. Imério percltiitu a se o campeio é em nimnero. a

prlssora responde que sim. em qilani idade no em di\ ersidade. A :mrbuH iaçu central /.011
nos Bai riS centrais. ali seja. nas ruas centrais tem astante enquanto que nas otmftas tuas
tem menos de dez il\ ores. especie nati\ a. A pr [essora niosiroim tamubéni cii si ide a

OSiÇO das plantas almaves de iiri leos. a t1omamciit da raiZ' em todos os 1 aim ru. niusir:m

também aS CSCICS ite apresentaram al g um tipo de ii una. 1 : 111 rciaço i poda e preciso

mima critnma por esmolo. 	 cttmir a copa da pI:tillu. e L1e Nas e isidemsme	 nais.

adequar tima 
z rvore a uni espaço menor que seu desetivt i niento natum 1 C\ ie. no e

recomendável [seu! ia outra espécie que se conteutc L'0111 menos espaço. () 1 )r. 1

perainta se existe tunu árvore eoriva. a pr lessua disse que Cio uma di\ersidade. eiio

isso é 11111 ponto pura discusso. p01 enquanto ainda ii5o exote cai A!iamnira. 1) l).	 mnéniu

se num) lésta e í:tl:i que O estudo que a	 po lessoras íizerani.	 tmfltLiiiieiite Comi) os

:icadémni cos.	 O	 maior do que prci s:'t aniu. diz que ostania de estar presente mia

exposiço lnaI. pura que a partir desse diauostieo. 	 trabalhar sobre o Inventário de
A rbaniz:tço. A protessoia lanisieIa conci tu sua hula com api ausos. A presidente avisa que
a reuni5o cm Piniiia dc A udineia Pública sobre 	 ilveultatiu de Arb mnizaçúo. se Cal i/ara

aia 13 de dezembro. aberta pata a sociedade no (entro de (on\ençCes e (ursos. O Dr.
ménio eloema o trah;i tio da 1 nivemsidadc. diz que estai os ad ianiados. na agenda 3

l : studo . À proissota ainda lií 111101 Ohser\ aÇR que os .ieadémmi icos tai uben 1 nicic

lau\ or. pois sem eles seria inipossieI reuiitar o que Iai leito. () (onselheimo Lncio.
tamliéni dar unia puLo ra de elogio e diz que lcou chateade pela A 1 MAl no ter pod
colaborar neste tt) 'raiide projeto. mas que gostaria de estar tinto. 1 )isse que trouxe o
branco. r :m amure tm u. a verde que nem sabia se e\iSiia. 	 :uela que ainda tem algum H

miiudns. [)iz que para melhoria de qualidade é preciso treinameflio com o pessoal a
5; : M í\(i RI e diz que	 1 MAl quer ser parceira. A presidente agradece o 1. omiseil o

laneiamiiento da ação pois caso contrario nún t Ínlanlos OUI OS subsídios. li miancei ros 1 teto

condições in ormal lia i e o proissor do 1 FP\ eomisegli um desen ol ver timo program:.
Sotiare e os \oltumlluros todos os di:ms. mia ccrcl:inia trabalhando. em Se!uidtI amiradcce
presemiça do \ liii istério 1 ubi ico. e dii que é sempre Homit s Jca tios e pede que o ( ( )M \
mc;unpanhe sempre. jnnt a Secretaria. O que o e)nselltcir() Itulio tabu nu fflci() é que a

Sectetaniti.emtha uni ("M 1 ,1para o FMA. vir para	 ceretaria assimiar os cheques. da conta
do!-Lindo Municipal de \leio Ambiente. Pstet nmnente a presidente. passa para o
[merio entrimar Os certilictidos dos cursando da ,\BNl l'olitçao Sonora. O Dr. lmnénio Pula
da cPciéucia do curso e diz que vai ser criado a e:trta aea slicu de \ltamnira. Fumega
certi Pcados e diz pala coliicarem ciii prática porque A ltauura. pode ser solicitada par

calac itar outros niumneipios. () Dr. luierio eomvidu algtimis comiselimeiros e eomm\ idados nt
a eamregtm dos certiPctmdos. chamou o 1)r. ( cm .sot. o conselheiro 1 tmeio À
\lei Ambiente /elnia. e o conselheiro 1maio. \re1mniúo 	 encerrada as 18:15 lis e

2(11 (. ero ..tt.miiu 1' \.

Iuileít'	 O''	 1	 (':	 1'
	 +	 1	 )	 -



r11R)

169	 etiida Ii sei ido um dcl ioso e 1utcI. Nida niak cndo	 Iraiar: eu. .Iaqucliiic ( iiIl

170	 Beicrr:. esponsvcl por sccrcariar esta reun i.o. Lt\ o a presente :a que cr: a 	 Lida por

171	 mim e pela presidente Lh ('onscl 1 i 	 \ lincipa	 e ieio AnWcnte. .\ltamira. 20 de

172	 L)\ 2ii)hro de dois n: 1dei	 .

1	 1	 •	 1	 -1.

2(1 1	 11	 .\ Ii; i:r.l- 1' \.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária	
r—]

Data: 26 de novembro de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h

Pauta:	 APROVAÇÃO	 DA	 ATA	 31'	 REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA - COMAM

•:• INF()R\1 ES

•:• J\j)rcSettaço Final dos dados, do 1)FOjCt() tio 1 nvdntri() de

í\.rhoriiação tJrbana de Itainira

-

hol
Conseheuos	 rInstituição 	 P	 F

 Titular: José Maria Santos Silva 	 CONALT
02 Suplente: Arnaldo Sousa Campos 	 CONALT
03	 Titular: Antônia Pereira Martins 	 \ PP

[04 1 Suplente: Míircia Nascimento Castro
05	 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos i Colônia de Pescadores Z -57

-	 -06	 SupIntL Lúcio Vale JL Sousa 	 Colónizide 1	 idores L-7
07	 Titu lar: LuLio F'rancisco de Paula Costa 	 \ l'\ lA 1
08	 Suplente: Maria Augusta da Si Iva Neta 	 .\ 1 \ lA 1
09 'Titular: Jaderci César Cardoso 	 ParLlne [einiico Recanto Cardoso

Stiplente:Janilde Cardoso dos Santos	 . PaRue Teimitico Recanto Cardoso
11Titu!ar:Maion Cosia de Menezes 	 t111A
12 Suplente: \Vi Ison Mari 1 n da Si Iva 	 I -- PA
13	 Titular: Lkarhson Messias e Silva 	 1 BANIA - 	 --

[i	 Suplente: SI] ia Bezerra de Góes 	 !BA.MA
15 —1 1 itul ii lulio	 LIi k libLi 
16	 Suplente: Raimund i Silva de 01 ;eii a - '5 [ NI L(
17	 1 itul ii ItiloMaiLio Carnei ro de OIIVLIId	 \iiiii4LiIo 1 uhlio
18 'uplLfltLROSan 1 Rodri l-I tles Luiz - 	\ Ii 1 itLI io Publico
19	 Titular: Zelma Luzia (la silva Costa 	 SENIAI 	 P 1

20	 Suplente: Jaquel inc Carvalho Bezerra 	 si----\1A 1	 -

INS7>IL.-1Ç-Í() 1).iS RELiVIõES:

Avenida Via Oeste. ii. 3300 - Independente 1 Cep 68372-610 TC] (93) 351 -2714.
e-ma 1: comam altami ra(ivahoo.com.hr 	 Aliam ira - Pará



COMAM

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.)

ti. Aprovação da ata da reunião anterior;

iii. Ordem do dia:

N. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas;

vi. Assuntos pautados:

•:• Pauta: APROVAÇÃo DA ATA 31' REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA - C0\lAf\1

•:• 1Nl'oR1J:s

•:• .A.prescntação Final dos dados, do 1)IjCtO do 1 nventa rio) de

!\I'I)orizaçiO Urbana de :ltami ra.

vii. informes Gerais.

Avenida Via Oeste. n°. 3300 - independente 1 (ep 68372-610 leI (93) 3515-2714.
e-mail: coinamaitamira(ahoo.com.br 	 A itamira - Paró
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