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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 35 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE —COMAM, REALIZADA NO DIA
27 DE FEVEREIRO DE 2009. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reuniãõ foi presidida pela Hustríssirna Senhora Secretária Municipal da Cestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a
Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove das dezesseis horas e dez
minutos às dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do. Centro deArtesanato de Altamira
- CAA. sito à Rua Aceso li. N° 800 - Premem: sob a presidência da ilustríssima Si. Zelma Luzia
da Silva Costa. Titular e SecretáriaMunicipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT.
Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente-
COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 32 do ivro de presença. A reunião é iniciada.
em primeira' convocação pela Presidnte do COMAM e Titular-da SEMAT a Si'. Zelma Luzia da
Silva Costa saúda a todos com os cumprimentos de boa tarde, e pergunta junto à decisão da
plenátia se já pode iniciar os trabalhos. depois de constatado o quorum da reunião estando. NJ
portanto todos de acordo concordaram. A presidente dar início a reunião corri os informes
SEMAT. primeiro informe: G orreferenciamento do Município ditj. falando doS nove (09)
CDs que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAT, recebeu esta semana. que são CDs
do (ieorreferenciamento do nosso município elaborado pela Casa Civil da Presidêicia da
República, ressaltando ainda que o material está a disposição na SEMAT. para quem dos senhores
e senhoras quiserem estaremos disponibilizando cópias. O segundo iníbrme: Convêni
N°018/2007 FNMA/MMA, que era um projeto da SEMAGRI que passou para a SEMAT. Projeto
de Assistência Técnica c.Extnsão em Atividades Florestais no Município de Altamira. que tem
como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável no Município de Altamira. flOS

assentamentos rurais do Assurini. que deverá ser criado um fundo gestor durante a execução desse
convênio, e que foram contratados para execução desse projeto quatro (04) técnicos que já
iniciaram seus trabalhos na SEMAT dois (02) de nível superior e dois (02) de nível médio."

, conforme solicitação do convênio. Passando para .o terceiro informe: Projeto Gestão Ambiental
Compartilhada - FGAM. a Presidente informa aos conselheiros que no mês de dezembro de dois
mil e oito no ano passado. encerrou o Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada em Altamka
N 0 108/2005IFNMA/MMA. e que hoje está sendo fechado o último relatório para ser enviado ao?
Ministério do Meio Ambiente. logo em seguida estaremos enviando a Câmara de vereadores
Zoneamento Econôiiico Ecoló g ico - ZEE. para ser transformado em lei municipal. Êrn seguida o
quarto informe: Visitas das Secretarias na SEMAT: Estamos recebendo várias visitas das .
secretarias de Meio Ambiente dos municípios que tomam como reiérência a Secretaria Muncipal
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42 da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT para implantarem em seus municípios, urna vez
43jiejá tenham Sido criadas todas a secretarias de meio ambiente nos municípios, mas nunca Ibram
44	 de fato colocadas em funcionamento. já recebemos a visita de Placas e Medicilândia e várias
45	 outras estão agendadas. No quinto ponto: Audiência Pública, que se realizou no dia quatorze de
46	 fevereiro de dois mil e nove sábado tendo inicio às nove hotas da manhã, no Auditório da Casa da
47	 Cultura,' a- Presidente distribuiu cópias da Ata para que todos tenham conhecimento. e diz que as
48	 ações firmadas nesta audiência devém continuar. o IBAMA irá se reunir dia três de março com os
49	 líderes de bairros paça conscientizar ainda mais a população e que possa minimizar o índicede
50	 aves na cidade para- minimizar o perigo aviário, por conta do aeroporto de Altarnira. Prosseguindo
51	 uara o sexto informe: Gru po de Trabalho - In'entário de Arborização Urbana de Altamira: a
52	 Presidente Sr. Zelma Costa fala que dia seis de março irá acontecer urna reunião com SEMAT.
53	 SEMAGRI e UFPa, que ião fazer acontecer o inventário de arborização a luz das propostas do
54	 Ministério Público Estadual, conforme deliberação na 341 Reunião Ordinária do COMAM. No
55	 sétimo informe que foi: Grupo de Trabalho: Alvarás das Indústrias Madeireiras. a Presidente disse
56	 que foram pessoalmente na SEFIN solicitar wn desconto no pagamento dús alvarás e fornos
57	 atendidos, com a palavra a Conselheira Suplente da AIMAT Sr. Maria Augusta da Silva Neta. que
58 diz ter conseguido a solicitação via COMAM, SIMBAX e AIMAT com a Secretaria de Finanças -
59	 SEFIN, o desconto de cinqüenta por. cento (50%) ri-o pagamento dos alvarás das indústrias
60	 madeireiras, afirmando que foi de grande importância e necessário para o segmento. A Presidente
61	 Si. Zelma Costa diz que foi uma deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - -
62	 COMAM. foi urna conquista para o conselho e que tivemos pleno êxito na solicitação. Logo após
63	 os informes, a Presidente Sr. Zelma Costa pergunta aos conselheiros se há alguma ponderação a-
64	 Ata? Ata da 34a Reunião Ordinária, não havendo nenhuma proposição a Ata foi aprovada por
65	 todos. A presidente também pergunt'a se alguma outra entidade tem algum informe? A SI'. Antonja
66	 Martins Titular da FVPP. se manifesta informando que a Dcfensoria e o Ministéçio Público estarão .4
67	 fázendo um mutirão de reconhecimento de cidadania dos povos indígenas dias três e quatro de
68	 março de dóis mil e nove e o outro informe é sóbre o Seminário de debate sobre a Lei Maria da .
69	 Penha' dia seis de março de dois mil e nove, aproveita a oportunidde para convidar todos
70	 estarem participando do evento. Passando ao primeiro ponto de pauto: Instituto rederal do Pará - -
71	 WP.A que será feito urna apresentação protèrid pela Sr' Vanessa Mello Coordenadora do 1FPA
72	 anti go CEFET. com a palavra Vanessa.Mello. que inicia com uma apresentação em slides dizendo
73	 que agora o antigo CEFET...é o LFPA, que desde dois mil e nove está com novos Cursos Técnicos.
74 de Tecnologia em Gestão Ambiental. Gestão em Turismo e vários outros também para
75	 comunidade que são cursos técnicos para os alunos que estão terminando o Ensino Médio que será
76	 nostrado no decorrer da apresentação. Depois de concluída a apresentação a Sr. Vanessa Mello se
77	 despede agradecendo pela oportunidade e também pedir o apoio ao conselho em divulgação dos
78	 cursos para que a sociedade possa estar participando. A presidente agradece pela presença de
79	 Vanessa em nome do conselho. Prosseguindo para a apresentação do FMA - Fundo Municipal de
80	 Ambiente, a Presidente fala pede para que Charles Alves de Sousa Suplente da SEMAT demonstre
81	 como foi à arrecadação do mês de janeiro. Charles diz que hóje tem no fundo o valor de cinqüenta
82	 e oito mil novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos (R$58.909,62) com o valor de dois
83	 mil oitenta e três reais e trinta e três centavos (R$2.83.33) depositado no dia, dez de fevereiro que4
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85	 depositados no dia dois de fevereiro. do Ministério Público Estadual. para a compra de
86	 equipamentos contra incêndios florestais para os bombeiros em Altamira-PA. A presidente Si.

7	 Zlina Custa diz que as empresas em geri e todos os empreendimentos de toda a cidade estão
88	 sendo notificados para que os mesmos possam estarem dando inicio ao processo de licenciando na
89	 [MAT e foram entregues mais de cem (100) notificações e apoio aos conselheiros membros
90	 Dando prosseguimento aos trabalhos a Presidente Zelma Costa passa para o segundo e último
91	 ponto depau1eiço para os cargos de Vice - presidente e Secretário Executivo do COMAM
92 f--(Biênio
	 A Presidente Sr'. Zelna Costa fala da questão da diretoria do conselho que

93	 tzemos um estorço imenso para enviar os decretos publicar em diário- oia1 do município todos
94	 os nomes e entidades. foi votada outra entidade do ecoturismo. que vai compor a vacância da
95 CAMPEÀLTA. que hoje está presente o Parque Temático Recanto Cardoso. Precisamos prdenar
96	 cargo de vice - presidente e secretário executivo,: desse conselho que na época o mandato era de
97	 um ano, podendo ser permitida a recondução por igual período. mas quando venceu o prazo não
98	 flzeram uma nova eleição, continuaram os mesmos em dois mil e oito. isso registrado em ata, e foi C
99	 ito também uma sesolucão de no 013 de 25 de janeiro de 2008 que ficou aprovada assim que
100 quem entra na SEMAT como secretário será o Presidente dCOMAM. e que a diretoria terá um
101	 mandato de dois anos sendo permitida a recondução por igual período. Continuando em discussão
102	 a Presidente diz que o mandato de dois anos já foi reconduzido e que não poderão pleitear nesse
103	 conselho, até em dezembro de dois e oito não poderíamos legitimar. mas agora podemos' porque
104	 existe a resolução. O Conselheiro Justino Bequimam da CONALT quer esclarecer porque ele e o
105	 ConseIhiro Lucio da AIMAT não podem se candidatarem esse ano de 2009? A ConselheiraJ
106	 irlanda da UFPA pede a palavra e diz que há contradições nas atas e são documeh'tos públicos e
107	 pede atenção com as atas para que não seja térido nenhum direito nos conselheiros que pode até
108	 haver processo. A Presidente responde dizendo que agora é temos que colocar em ordem essas
109	 contradições porque antes era um sacrifício- para haver quorum nas reuniões agora é que estamo
110	 tendo quorum nas reuniões. Então a Presidente Si". Zelma Costa Propõem que a diretoria fique do
111	 jeito que está.sendo como vice— presidente o Sr. Lúcio Costa da AIMAT e Secretário Executivo o
112	 Sr.. Justino BequimaiD da CONA Li'. legitimando o processo por dois anos podendo ser
113	 reconduzidos por mais dois anos. a Presidente pergunta a todos se pode ficar assim? A diretoria
114 composta de Presidente. SEMAT e vice - presidente AIMAT e secretario executivo CONALT de
liS	 27/02/2009 a 27/02/2011 aprovada por unanimidade. A Conselheira AntQnia Pereira da FVPP pede'
116	 a palavra dizendo que pode melhorar o regimento, quanto à presidência dizendo que não existe
117	 nenhuma lei que diz que o Presidente será sempre o secretário de meio ambiente. é ,só urna
118	 resolução porque se não a sociedade nunca poderá ser presidente nesse conselho! A Sr`. Presidente
119	 responde dizendo que a resolução n() 13 foi ['cita a luz do CONAMA e do ('DEMA que diz que o
i 20	 Presidente será sempre o Secretário isso é i.ima resolução Federal e Estadual que existe. A
121	 Conselheira Irlanda da UFPA pede que reveja todas as resoluções, a nova diretoria reveja as
122	 resolucões e foçam um novo regimento. e acha que deve coerência, e a partir de agora em diante
123	 ações. A palavra foi passada a Presidente Sr. Zelma que dizque as entidades exerçam suas particip 
124	 que na próxima reunião ordinária sejam revistas as câmaras técnicas. O Conselheiro Sr. Lúcio
125	 Costa diz que conforme a lei o Conselho de Meio Ambiente é o órgào superior quanto à questão do"
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126	 meio ambiente e com relação aos problemas ambientais na sociedade temos responsabilidade com
127	 kSO. A Conselheira Antonia da FVPP. diz que devemos dizer que Altamira desmata mas que
128	 também é o município que também preserva. A Presidente diz que no mês de março seja inserida a
129	 pauta do Mosaico de Unidade de Conservação, pergunta se pode aprovar? O Conselheiro Italo do
130	 Ministério Público Estadual sugere que o conselho mostre propostas ao ministério público sobre o
131	 Aterro Sanitário (lixo): O Conselheiro Wilsori da IJEPA, fala que tem vários tópicos e vários
132	 pontos propõe que esteja no processo de estruturação do conselho ativação das câmaras técnicas e
133	 o 'eonselheiro Julio César Kaib a criação das Unidades de Conservação municipais. O Sr. Roberto
134	 Searpari Conselheiro do IBAMA. falou de,um fato que aconteceu hoje no IBAMA, da apreensão
135	 de uma tarraIi de um cidadão que disse viver da pesca para alimentar sua lhmília, mas a pesca no
136	 período do defeso é proibida com qualquer tipo de rede. e esse fato resultou em um probélma na
137 frente do IBAMA e vem pedir apoio ao conselho. Ficou decido que o Sr. Roberto do IBAMA faça
138 uma reunião coma Colônia de Pescadores com o Sr. Raimundo Gomes, e que o IBANIA
139	 encaminhe isso a Colônia de Pescadores da melhor forma possível. A Presidente coloca outra
140	 proposta de que seja feita uma prospecção no Xingu legitimar a situação da bacia hidrográfica do
141	 rio Xingu no Município de Altamira. Encerrando, a Sr. Presidente Zelma Luzia da Silva Costa
142	 pergunta se mais alguém ainda gostaria de se manifestar, não havendo mais ninguém se
143	 manifestado, a mesma agradece a presença de' todos e se despede. Nada mais tendo a tratar eu.
144	 Sara Alves dos Santos, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será
145	 assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. a Sr ` . Zelma Luzia
146	 da Silva Costa. Altarnira, vinte e sete de fevereiro de dois mil e
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