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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1)A 21' RELlÂO

FXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE —
COMAM. REALIZADA NO DIA 03 DE

BRIL DE 2009. EM ALTAMIRA -
P \R.

A reunião foi presidida f)elil 1 IIISIFÍSSI IILI senhora ec relria \1 uiiicipal (Ia Gestão do

Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
(o \1 A \l . a Senhora Zeinia 1. uii a da Si Iva ('osla

No terceiro dia do més dc ah1 11 do ano de dois Iliii e flO\ e. da-:' ezcsci Ira e oito
minutos às dezessete horas e cinqüenta minutos. no Auditório do Centro de Artesanato da
SEMAT, situado a Rua Acesso II. n° 800 - Bairro: Preniein Altamira-Pará. Reuniram-se os
Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente
- COMAM. conforme assinaturas constantes à folha 37 do livro de presença. A reunião é
iniciada e presidida pela ilustríssima Si. Zelma Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a
todos corri boa tarde, e diz que há quorum para iniciar os trabalhos da reunião. e solicita aos
conselheiros presentes que seja inserido um ponto de palita na ordem do dia após a palita do
Pacu de Seringa, a pedido do Conselheiro titular da SEMEC, o Sr. Júlio César Kalb, se
pode ser aprovada a pauta, todos aprovaram a seguinte pauta. Poluição Sonora - Big Brasil.
Prosseguindo a Presidente iniciou a reunião perguntando a todos se há alguma contestação
quanto as Atas da 36" Reunião Ordinária e 20" Reunião Extraordinária, se pode dar por
aprovada? Não havendo alteração, as ata foram aprovadas por unanimidade. E dando
prosseguimento aos trabalhos. a Presidente passa para o primeiro ponto de palita: Informes.
onde foi aberto para as entidades presentes iniciarem seus informes. Onde o Sr. Raimundo
Nonato Gomes dos Santos Conselheiro titular da Colônia de Pescadores Z-57 informa que

dia 13/04/2009 rio Casarão haverá unia assembléia geral extraordinária para discutir
problemas internos, e o posto de dados para pesagem do peixe. o mesmo vai pegar o
parecer para que seja implantado este posto em Altamira. porque os pesquisadores do
Museu Paraense Emilio Goeldi catalogaram mais de 185 tipos de espécies de peixes. A
palavra foi passada ao convidado Sr, José Alencar da SEPAq - Secretaria de Pesca e
Aq(iicultura, diz que a SEPAq a uiveI de Belém está promovendo pelo segundo ano a feira
do pescado na Semana Santa em parceria com a SEPAq e a EMATER, agora dia
08/04/2009 pela primeira vez em Altamira tio mercado municipal para os pescadores
venderem o peixe ao consumidor trazido por uni produtor rural da gleba Assurini em
Altarnira em um projeto de tanques - redes implantado há lO (dez) meses. No segundo de
pauta: Curso de Arguiew, que é para a formação técnica dos funcionários da SEMAT. que
Ibi trazido em plenário, para que seja mon i torado, e solicitado que a S FM AT. trouxesse
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4i	 outras propostas, e hoje trouxemos a proposta da EMBRAPA. A palavra foi passada a
44
	

Agente de Fiscalização da SEMAT Alessandra Lima Moura, que fala da proposta da
.4)
	

EMBRAPA e que o Professor Adriano Ventureli irá ministrar o curso e a outra proposta é
46
	

do professor Ronilson. A SEMAT considerou as propostas a pedido do Conselho de Meio
'+1
	

Ambiente, para minimizar os custos que eram de Brasilia. a sisternatica e o monitoramento
48
	

do referencial teórico - prático, porque a EMBRAPA, está em nivelamento com a
49
	

Operação Arco Verde onde foi aprovado as duas fonnações, por unanimidade. Passando o
50
	

terceiro ponto de pauta: ji 	 _Câmaras Técnicas Permanentes, a Presidente Sr.
Zelma Costa pergunta aos senhores conselheiros em quais comissões irão ficar, começando

52
	

pela AIMAT vai ficar com Educação Ambiental. Resíduos e Dejetos. a SEMEC com
Educação Ambiental e Resíduos e Dejetos, O Ministério Público Estadual. Resíduos e

54
	

Dejetos: Assuntos Jurídicos, a FVPP. a UFPA ficou com Educação Ambiental, Assuntos
Jurídicos, Resíduos e Dejetos. Recursos Naturais, a FVPP com Unidades de Conservação, a

56
	

SEMAT corri Agenda 21 Municipal, Recursos Naturais, Fauna e Flora. Resíduos e Dejetos,
Unidades de Conservação. Educação Ambiental e Assuntos Jurídicos, o Recanto Cardoso

58
	

irá receber o material para depois começar os trabalhos, após decidir em que comissão
participar, onde o mesmo ficou com Fauna e Flora. Seguindo para o quarto ponto de pauta:

60
	

IX Torneio de Pesca do Pacu de Seringa, a Presidente apresenta o convidado Sr. Alexandre
Leite que está representando o Xingu Praia Clube que também é da coordenação do torneio

62
	

de pesca, em que a Si. Presidente Zelma Costa diz que o Xingu Praia Clube é o promotor
ói
	

deste evento e diz que ano passado a PARATUR - Companhia Paraense de Turismo,
64
	

incluiu no Calendário de Eventos Turísticos do Estado do Pará que tem divulgação a nível
nacional e internacional sendo divulgado em três idiomas: Inglês. Português e Espanhol,

66
	

isso sem ser pago nenhuma taxa pelo promotor do eventob. A Presidente explica que já foi
passado ao Conselho de Meio Ambiente ano passado, e que esse torneio precisa ter garantia

68
	

de sustentabil idade para garantir a sua continuidade, para o equilíbrio do turismo em
09
	

Altamira que é o sexto pólo Turístico do Estado do Pará, e pede a esse conselho que
70
	

permita a execução do evento e que a pesca do pacu no torneio seja apenas de pesca
/1	 esportiva e não de comercialização. Nesse momento houve discussões sobre o assunto em
72
	

pauta dos conselheiros pedindo que haja mais sensibilização pela espécie que é única em
li
	

nosso município, e que a captura na época do defeso seja respeitada e não ser
74	 comercializada. Os membros do conselho solicitaram que se tem que ter a autorização
1)
	

ambiental essa autorização precisa ser tirada. A convidada da SEMA - Secretaria de Estado
76
	

de Meio Ambiente, Sr. Viviane Pereira diz que a SEMAT tem que articular sobre o evento
/-	 e que a SEMA deve ser consultada. A Si. Presidente diz que o Xingu Praia Clube, vai
78
	

Irarnitar o processo da retirada de autorização na SEMAT, segunda feira dia 06/04/2009.
/9
	

1 louve comentário referente ao torneio, porque já a nona edição e não providenciaram com
80
	

antecedência a autorização, para que seja evitado constrangimento no dia do evento.
Também discutiram a questão das unidades de espécies a ser capturadas, que seja

82
	

delimitado de oito para pelo menos cinco, e no dia da reunião haja celeridade e que sejam
convidados os órgãos: SEMAT, IBAMA. SEMA e SEPAq. e que seja exigido a elaboração

84
	

de projetos ambientais pela Fundação Xingu. como também aumentar mais a fiscalização
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delimitando o perimetro, e trabalhar sempre em equipe . se não o evento não terá
credibilidade tem que haver mais divulgação na mídia. O coordenador do evento Sr.
\lexandre Leite representante do Xingu Praia Clube diz que eles estão em busca de

conhecimentos para a cada ano melhorar bem niais. A Presidente informou que no dia do
torneio será disponibilizado pela SEMAGR1 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento
jue irá disponibilizar seis funcionários para estarem junto para dar subsídios ao evento.
Informou ainda que de 13 a 19/04/2009 chegarão bdez militares do Ministério da Defesa
para ministrarem cursos de Formação de Aquaviário. Passando para o quinto e último ponto
de pauta: Poluição Sonora - Big Brasil, onde o conselheiro Sr. Júlio César Kaib, diz que
solicitou o assunto em pauta referente à poluição sonora, e nível de periculosidade que os
moradores situados a Rua Gondim Lins, bairro Jardim Altamira, e o mesmo vêm
enfrentando a cada dia, e pede que os conselheiros membros deste conselho aprovem o
encaminhamento através do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, o Sr. Júlio
Kaib levou um abaixo assinado e tendo lido a todos o conselheiro em nome dos moradores
de sua rua pedem socorro de que sejam tomadas as devidas providencias cabíveis e o
empreendimento Big Brasil seja fechado, por estar causando transtornos e acidentes até
mesmo mortes confirmadas pelos moradores vizinhos que não agüentam mais, porque o
perigo está aumentando cada dia. A palavra foi passada à Presidente. Sr'. Zelma Costa,
então será encaminhado ao Ministério Público Estadual - MPE, para conhecimento do Dr.
[mério Mendes da Costa e com aprovação por unanimidade do plenário. Ainda com a
palavra.b a Presidente informa aos conselheiros da comissão especial dos estudos do EIA -
RIMA, que Marcelo Salazar do Instituto Sócio Ambiental avisa que vão iniciar os estudos
dia 14/04/2009. na Fundação Viver Produzir - FVPP às 8 horas, e os conselheiros se
agendem para começarem a estudar e obterem um estudo proveitoso. Informou ainda que a
Maçonaria Estrela da Amazônia convida todos para urna Campanha de Limpeza no Rio
\ingu amanhã dia 04/04/2009. Para finalizar, a Sr'. Presidente Zelma Luzia (Ia Silva Costa
pergunta se mais alguém ainda gostaria de se manifestar, não havendo ninguém se
manifestado a mesma agradece a presença de todos e se despede. Nada mais tendo a tratar:
eu. Sara Alves dos Santos responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que
será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Altamira, três de abril de dois mil e nove.
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