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No trigésimo dia do mês de julho  do ano de dois mil e dez, das dezesseis
horas e dezoito minutos às dezoito horas e quarenta minutos, no Auditório do
Centro de Artesanato de Altamira - CAA, situado a Rua Acesso II, n° 800 —
Bairro: Premem Altamira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e
Suplentes que compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente -\\
COMAM , e Entidades, conforme assinaturas constantes à folha li do segundo
livro de presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima Sr.
Zelma Luzia cia Silva Costa, que cumprimenta a todos e passa para a pauta cio
dia. A primeira é a aprovação cia ata 5 1 ` Reunião Ordinária cio ConseIho\
Municipal do Meio Ambiente, onde todos os Presentes foram unânimes em
aprová-la passando para os inlbrmes. O Conselheiro José Maria fala que
senhor Paulo e o Senhor Justino não fazem mais parte cia CONA 1 .T. Disse que
já enviou um oficio informando, a Presidente disse que o COMAM está
correto mais a Agencia 2 1 Local que são três Conselheiros falta oficio
informando, pediu que quando enviar o oficio entregar a Jaquel Inc para tomar
providências. No Fórum cia A gencia é um titular e dois suplentes e no
COMAM é um Titular e um suplente. O Conselheiro Lucio da AIMAT
pergunta se a SEMAT recebeu o convite de um Seminário que vai acontecer
dia 03, 04, e 05 vai iniciar no Xingu Praia Club e depois no Auditório da
ACIAPA, ao mesmo tempo convida a todos pa ra participarem vão estar.
presentes vários ministérios. A presidente diz que até o p resente moniento a
SEMAT não recebeu convite formal, e pergunta ao conselheiro Jaclerci se tem
informe e como está o turismo ele diz que está muito bom, a presidente 

l^
\a da	 1 )di aa: a d (	 cW \ It	 d \	 \:Icak.	 :iada i Jia .) J	 iih dc

2010. em A!taiuir:t-l'1\ ...... via Oeste	 Iimdcpemmdentc 1 - n 3300 -- ....1': 118372-6 O -- .\It:mmira ---Par —
(93) S5L27I.

is
16
17
18
19
20
21

23

24
25
26
27
28
29
30

32
nn

34
35
n

37



CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIo AMBIENTE

inftrma que dia 3 1 tem uma ação, um projeto da Prelazia do Xingu a limpeza
das margens do Igarapé Altamira e do Rio Xingu onde vai está presente o Juiz
do Meio Ambiente, teve um evento, a semana cio Meio Ambiente onde houve
várias transações penais, e as pessoas que foram indicadas para subsidiar essa
ação de Educação Ambiental eles vão estar presentes também nessa ação cio
dia 3 1 fazendo essa limpeza e também fazendo Inanciamento daquele
procedimento Ambieiital, vai acontecer novamente no último sábado cio mês
de agosto faz o convite a quem quer participar de li -ma voluntária, vai esta
saindo lá do ponto próximo a RELCOM as 7:30 lis. A presidente passa paia os
Conselheiros que em uma Reunião anterior foi pauta cio conselheiro .Jaderci
Cesar Cardoso que esse conselho fizesse lima interação com os Ministérios de
Transportes e da Secretaria de Estados de Transportes para contigenciar
recursos seja Estadual ou Federal para melhorar o acesso aos
empreendimentos turísticos que fica Ibra cio eixo urbano dessa cidade, e
enviamos pela Secretaria cio COMAM e o Ministro dos transportes se
posicionou e pediu para submeter análise do Ministério de Turismo está aqui o
documento do Ministério dos transportes e do Turismo e aqui começa a
analisar essa situação é preciso dar legitimidade aqui no Conselho o outro é
que a Conselheira Au g usta ped i u provi ciências com relação a lIXOS nos
terrenos vazios, principalmente nas imediações cio Lions Club já foi passado
para a Divisão de Limpeza Publica para que ele possam está lazendo gestão
no problema. In formamos que o Ministério Público esteve ontem dia 29\
visitando a SEMAT na presença do [)r. Emerio Mendes, e ele em tempo
passou para a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo um motor de 1 1 5 1-1
Iara que seja possível fazer um trabalho mais !bcado no estoque pesqueiro do
Rio Xingu. Iriri, e Curuá. Outro ponto de pauta são os projetos de Educação -
Ambiental Rural e Viveiro, o de Educação Ambiental é para trabalhar com
assentamento rural Itapuama, é unia área cio governo Federal que fica cio outro
lado cio rio Xingu onde tem vários assentamentos rurais e esse projeto é para
trabalhar com as crianças com unia determinada escola durante um ano para
que possamos ter LIIY1 universo de Educação rural tocada em Educação
Ambiental rural de forma piloto no município de Altainira, para que ao final
desse ano de gestão. tenhamos um indicador de temas de [ciucação Ambiental
de lrma transversal na rede cie Educação de Ensino Fundamental nas escolas,
rurais no município de Altam ira, porque aqui no urbano de certa lbrma essa
ação de Educação já acontece ainda que de forma transversal tiOS conteúdos
PI-001 amáticos de cada escola. A presidente diz que a interação com a SEMAT
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FONSELUO MUNICIPAL DONIEIO AMRIEN'I'I

75 é muito mais próxima nosso apoiamento também, agora no rural essa é a

76 primeira vez que estamos nos propondo a realizar. E o outro é um projeto de

77 muda, no assentamento Assurini porque temos um ixoieto que é flnanciado

78 pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente no entanto ele está quase no seu una!

79	 então precisamos incentivar plantio de essências principalmente nas Arcas de

80 Proteção Permanente para que de alguma forma somando esse eSfOrÇO

pOSSamOS tirar o muniu 11)10 U0 11 II ctULJL 1 1U LI

contribuído para o desmatamento no Bioma Amazônia. Então são dois
projetos pilotos que a SEMAT quer realizar a partir de agosto e vem a este
Conselho pedir o financiamento das ações e recursos captados especialmente
do Licenciamento Ambientai onde nos temos um projeto de Educação
Ambientai na solicitação de (29.985,00) vinte e nove mil novecentos e oitenta
e cinco Reais para um ano de gestão e no de produção de mudas (31.118,30)
Trinta e um mil cento e dezoito Reais e trinta centavos então o pedido da
SEMAT é para que esse Conselho conceda permissão pira financiamento
desses dois projetos pilotos, para que consigamos efetivamente ter as ações
realizadas no tempo e no verão seguinte. Os Conselheiros sabem a pratica de
trabalho cia SEMAT e o nível de visibilidade que é implementada na

realização de cada ação. Vai ter vários parceiros mais a condução mesmo de
trabalho na ordem técnica é da Secretaria. Foi apresentado ao Conselho os
técnicos: Gladson, Cássio e o [der. O conselheiro halo cio Ministério público
pede a palavra e propõem que esse projeto seja realizado também em
Cachoeira cia Serra, pois é um dos locais onde também desmaiam muito,
Presidente disse, tudo bem e passa a oportunidade para os técnicos llarem um
pouco sobre o projeto: O Giadson fala: o objetivo desse projeto é trabalhar
com os assentamentos e no flnal cio projeto formar um grupo de trabalho, para
elaborar um plano maior, então a idéia é montar um viveiro lixo dentro cia
SEMAT. a Conselheira Augusta pergunta sobre as Essências, ele responde
que o 1DFFLC)R está junto na parceria mas o açaí, o mogno é prioridade, o
conselheiro Lúcio cia AIMAT se manifesta e diz que AIMAI' já é parceira,
com o 1 DEFLOR lla que falar sobre reflorestamento mexe com ele, pois vem
batendo nessa tecla há mais de vinte anos, e a solução é reflorestamento,
principalmente pelo desperdício de potencial que temos em nossa região. O
Conselheiro da uma idéia para diminuir custos que o melhor é usar o tubete e
não sacola, pois transportam aproximadamente 1.200 mudas enquanto que o
tubete 7.000 além de sei- reutilizável. Diz que em parceria com o IDE-FLOR  e
com a SAGRI de Belém possivelmente segundo as promessas é consegui uni
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CONSFU-10 MUNICIPAL DONIFIO AMBIENTE

caminhão três quarto, não que ele vai ficar de uso exclusivo da AIMAT, mas
para a Secretaria o IDEFLOR para a própria SAGRI, então o Custo seria
menor com o tubete, pois em Marabá funcionou bem, o CUStO maior é inicial
com os tubetes depois passa de quatro a cinco anos usando os mesmos tubetes.
Conclui dizendo que é ótima iniciativa e que AIMAT está pronta para apoiar.
A presidente pergunta se os Conselheiros se sentem esclarecidos para a
aprovação para as duas propostas piloto, sendo que as ações são iniciais,
quando começar a se expandir é preciso buscar mais aporte 1nanceiro, para
aumentar o cumprimento do processo. O conselheiro Ralo do Ministério
Público pergunta se esse valor é fixo ou pode ser mudado caso haja algum
patrocínio. A presidente responde que se conseguir deduz, mas a principio, já
vendo todo horizonte cio cenário é o que precisaria para a ação, durante um
ano. Todos os Conselheiros foram unânimes na aprovação dos dois projetos.
Posteriormente a presidente fala que os conselheiros sabem que sempre que
for preciso podem fazer intervenção, nas ações na Secretaria e lá no local de
execução onde vão ser eftivac1os para que acompanhe de perto, com a maior
transparência possível, o emprego das ações e da fonte de financiamento,
qualquer tempo e qualquer hora, e os técnicos sabem disso. Seguindo adiante
a presidente passa a palavra para o técnico cia Secretaria de Biodiversiciade e
Floresta o senhor Cristian Bacelar Santos que vai falar um 1)O i C() sobre a

Perspectiva para a Economia Florestal no município de j\ltamira-Pará. O
técnico vai se pronunciar e em seguida será aberto um debate especialmente 1
pelos Conselheiros, para que possam fazer suas recomendações, suas
angústias em referência a questão florestal no município, ele foi devidamentuj
orientado a respeito do embargo florestal no município, há quanto tempo isso
perdura, e o município quer uma resposta da União para ver como é que .._
vamos retomar isso aqui. O técnico faz sua apresentação, diz que trabalha no
departamento de Florestas, e que foi convidado pelo COMAM. para junto

COM a comunidade conversar sobre os problemas, como que podemos

trabalhar, para ver uma luz no fim cio túnel. Dentro do departamento de
floresta, tem uni programa para viabilizar recursos para, mais ações dentro do
departamento de florestas. Têm outras atividades dentro dessa grande área que
é uma área bem complexa, reflorestamento, recuperação de área degradável é
várias ações. Os projetos apoiados, por exemplo, são as entidades conveniadas'
que repassam os recursos, para o Fundo Nacional de Meio Ambiente e através

dos	 editais,	 faz	 repasse	 para	 essas	 entidades.	 Alguns 4
resultaclos/DFLOR/SBF/MMA. Resultados: Apoio a projetos de asse ntamenti.
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CONSEILI-10 MUNICIPAL DONIEIO ArvIBIEN'I'E

Florestal nos Estados do Nordeste: Criação e Implementação do CENAFLOR
- Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal: Estruturação das redes de
sementes florestais: Realização de Estudos esirategicos iaii caracterização

setorial: Elaboração do Plano Nacional de Silvicultura PFNSAF; Subsidio
para resolução CONAMA, Fortalecimento da Gestão Florestal Estadual.
Articulação do Programa Mais Ambiente" Ações do MM A, como Í)co no
LISO sustentável de recursos florestais aplicáveis a Altamira. Estrutura do
Programa Mais Ambiente. Instrumentos, cadastramento, observação sobre o
programa; Opei:ação Arco Verde, objetivo, garantir a presença efetiva;
entidades que participam da Arco Verde: CC, MIMA, 'i\/IDA, MAPA/
EMBRAPA/CONAB/ CEPLAC / INCRA/IBAMA / ICMBIO. Concessões
Florestais: Macrorregiào do Distrito Florestal Sustentável (DFS) cia BR -163
concentram 4,2 milhões de hectares de florestas públicas Federais passi eis de
concessão em 20 10, distribuídos em sete Florestas Nacionais, conforme edital
cio FNMA para capacitação da gestação municipal io meio Ambiente. (1)
FNMA está nestes a lançar edital com vistas a promover a capacitação de
gestores municipais la1I implementar comissões de Meio Ambiente e lundo
municipais de N'leio Ambiente. Objetivo: promover gestão ambiental do
municípios e a capacitação dos recursos para a área ambiental. No final cl
apresentação deixou uma mensagem. Você é Biodiversiciade. A maior itc
do oxigênio que você respira vem cio plâncton dos oceanos e das exuhcrante
florestas ao redor do globo. As frutas e verduras que você come
provavelmente foram polinizadas por abelhas e a água ciue você bebe luz partL
de um imenso ciclo global que envolve você, nuvens, chuvas, geleiras e no
oceanos. O técnico encerra sua fala e a presidente convida as instituiçõe
presentes. Representando o 1 RAMA está a Silvia, que também é conselheir
do COMAM, os outros Conselheiros, o MMA, os técnicos da SI--'MA Xingu,
lara intermediar um diálogo e uma agenda mínima de responsabilidade para
cada instituição dessa de controle focadamente na questão florestal no
município de Attamira. Os conselheiros do segmento florestal podem ir se
pronunciando para que nós enquanto órgão controle possamos conduzir a
missão daqui por diante. A presidente pergunta ao 1 RAMA como esta
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U' . III

	

eieit vuiiieiiie u Iegu1utiLitdU da tL1V!UlitÇ	 iitueite1id	 IUIUIIiI,	 U

documentação está tudo certo, Silvia diz que até onde sabe está funcionando,-
normal mente, a conselheira Augusta se manifesta e fala que com a questão
agora, cia nona vara Ambiental, vai causar uma grande repercussão para a
região, pois existem documentações lá dentro de uma caixa esperando se
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CONSELHO \1UNIC1PAL DO MEIO AMBIENTE

encaminhado para Vara ambiental de Belém, aí sabe quando, então as
madeiras estão sendo prejudicadas com o tempo, e vai chegar o momento que
ela não vai prestar mais para nada, disse que tirou umas fotos, são ações que
ela acha que precisaria de urgências. O Dr. Emerio diz que pode levantar essa
questão de ordem no COMAM, disse que já converSou sobre essa questão lá
em Belém, e diz que entende que esse deslocamento é competência daqui de
Altamira para lá não é legal, porque o natural é o local cio dano onde acontece,

então existe uma série de comentário, porque houve essa transferência não

vamos entrar nesse mérito mas de fato não é interessante para a população de
Altamira. E preciso lutar para não tirar os processos daqui, é prejuízo. pois eni
vez de contratar advogado cia região, vai contratar advogado em Belém e
existe uma ascensão de representantes da OAB e de ONGs não
governamentais que questionaram esse ato administrativo junto ao conselho
Nacional de Justiça. 1)ii que é preciso trazer a procuradoria para a região,
estamos sugerindo que as operações que acontecem, por exemplo. Arco de
Fogo, se elas forem acontecer é preciso enviar uma base Jurídica, junto com a
operação, Ia11 que no momento da operação aquele que ftii autuado possa
procurar ou o defensor, ou Juiz, promotor Federal ou Estadual para que
resolva logo ali, trazer os Técnicos para mais perto das operações O Dr.
Emerio propõem ao COMAM de juntamente com a OAB questionar este ato,
junto ao Conselho Nacional. A presidente pergunta ao Conselho se é consenso

C quem pode cio conselho está junto lá na hora das reuniões, assinar
documentos, enfim a parte administrativa, quem que os conselheiros delegam
o poder? Foi delegado o conselheiro Lucio pela AIMAT e a conselheira
Zelma pela SEMAT, legitimamente nessa grande comissão com a OAB para
esse assunto em tela A conselheira Silvia, !la que essa questão dos processos ;.
às dificuldades do IBAMA é com relação ao assunto se é Estadual ou Federal.
então estão enviando tudo para o Ministério Federal e lá eles encaminham. A
presidente fala sobre a questão das madeireiras que possam está com algum
problema na documentação diz que vai encaminhar para o 1 BAMA fazer o
levantamento dessas inlormaçÕes e o documental que ela tem para enviar a

Câmara Técnica peiiiiaiiente de assuntos Jurídicos e em tempo a SEMA
Xingu pode estar em consonância com a SEMA de Belém, vendo como é que
estão os processos de Plano de Manejo em Altamira, quais as suas pendências 4

a Comissão técnica permanente de assuntose está passando também para
Jurídicos, para que a Câmara técnica, possa ter elemento suficiente de buscar
o apojamento na categoria, e junto com a Secretaria de Biocliversidade e
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Floresta estaremos nessa agenda de cumprimentos, é preciso uma força tarc l
para ver se a gente consegue destravar, isso numa velocidade melhor. \
conselheira Augusta !ila que ouve muito falar sobre: Terra legal, Arco Verde,
Mais Ambiente, mas só palavras soltas na realidade mesmo, isso não tem
funcionado gostaria muito que fosse criado uma comissão de

acompanlianieiito desses projetos, existe"' projetos de três meses, e projeto de

manejo de dois anos. A responsabilidade cio técnico Cristian é fazer

interlocução em Brasília cM INCRA- leri •a Legal. N'IDA e N'1M-\ e repassar

a comissão e a SEMAT responsável por oficializar um termo de cooperação
técnica com o MMA, isso tudo em um prazo de quinze dias a coiltar dessa
reunião, pois a comissão deverá se manifestar na próxima Reunião Ordinária
que acontece em 27 de agosto cio ano em curso e as propostas foram assim
aprovadas jiclos presentes. O Dr. Emerio Mendes, expressa gratidão, pelo
apoio que recebeu quando estava ausente. A conselheira Augusta pede através

cio COMAM para oficializar OS Resíduos Sólidos. A presidente pede

explicação sobre a pesca ornamental o Dr. Emerio diz que vai acontecer uma
reunião com as secretarias e posteriormente uma reunião com a Pesca
Ornamental, Alguns dos presentes expressaram o desejo de ser organizada. A
senhora Ema da SE-IMA diz não pode da LO Licença de Operação, pois é
preciso uma reestruturação, como vai ser cobrada a tarifa, um dos visitante
que trabalha com a pesca ornamental, diz que é preciso reuni os órgãos

públicos, para resolver o problema. O I)r. Emerio fala que não é esse o
momento, de tratar desse assunto. A presidente fala que vai passar o assunto

em questão para o Dr. Emerio, reunir OS órgãos públicos e tratar esse assunto.

O Dr. Emerio fala que entende a indignação, e manifestação dos
empreendedores, pelo empreendimento estar com prazos para consegui LO,
dado pelo IL3AMA contudo não pode da uma resposta agora, até que gostaria,
mas, infelizmente não é possível. Então convida a todos os empreendedores a
participar em uma próxima reunião focada para esse assunto. Nada mais tendo
a tratar; eu, Jaquel inc Carvalho Bezerra, responsável por secretariar esta
reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente cio
Conselho Municipal de Meio Ambnt. Altan a, 30 de julho de dois mil e

dez.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião. Ordinna	 Extraordinaria

Data 30 de julho de 2010 sexta-fera)
Hora 16 00 h
Pauta:

1'Aprovação da 51 1 Reunião Ordinária do COMAM:

2- Informes

3- Projeto: Ldueaçzo Ambiental Rural e ieiro.
4 Perspceii	 para a i :cOnOillla Florestal. 110 M1I111CIpIO

De A Itainira- Pará. Par1icipaço: ('II RIS 1 i\N ft\'l 1

(ollellkii'os
titular: Jose N'lana	 iiio SiI.a	 -
uptciitc: i\rnaldo	 ta (.ittIo..

1 u::ir: Antúnia l'creira Marims
Suplente: Márcia Nasci Iflento (astro
titular: I(a111t111dl \onat' (olnes dos Si.titto
5 uplenie: 1 ÚCw Vate de
1 tular: 1 neo Ii Inciscu (lL Patila
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Suplente: \1ti:i .\i uia da Silva Nsei,
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litutur: Rainri \ieíreles da il'a
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Stipienle Wilson \lai'iits da Sil a
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Verificação da pie;ei1;ae existência de quorum " para sua instalação:
(6 membros na, primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, apos 30
minutos.)

Avenida Via Oeste. n. 3300 Independente 1 Ccp 68372-61() "lei 93) 35 15-2714.
e-mail: comam aItaiiiiiao atuo.com.br	 Altarniia Pará



COMAM

II. Aprovação da ata da reunião antenor.

III. Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas:

Vi Assuntos pautados:

1. Aprovação da 51 1 Reunião Ordinária do COMAM:

2 Informes

3- Projeto: Iducaço Amhient.aI Rural e i'eiro.
4- Perpecti'.. as para a [conomia Florestal. 110 N1111liCI)10

1 )c :\ lta;nra- Pará. Participação: (II RIS II \\ I \( 1.1

VII. Informes Gerais.

Avenida \"ia Oeic. n. 33(n) 1 ndepeiidente 1 Cep 68 -37-2 -610 Fel 03 _',5I5-_27l4.
e-mail: comam altamiraayahoo.com.hr	 Altamira l'ara


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

