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ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM. REALIZADA
NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2007, EM
ALl'AMIRA - PARA.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Sccrettrio Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo c Presidente do Conselho Municipal cio Meio Ambiente -
COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No vigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas e
vinte minutos às dezessete horas e dez minutos, na sala de reuniões da SEMAT, sito à
Avenida Via Oeste, n° 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência cio Ilustríssimo Senhor
Titular da, Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo SEMAT e
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Senhor Francisco Eduardo
.Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente, conforme Ttssinall.rts constantes á Folha 01 do livro de
presença. A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente, que Felicita a plenária pela passagem
de mais um ano, e deseja que o ano de dois mil e sete seja prospero na realização de ações
na questão ambiental, e que essa nova divisão da SECTAM, seja proveitosa para todos e
logo pediu para que a reunião t:vesse proreguimcnto com a chamada, o que foi feito por
Elisângela Silva de Oliveira, que ao chamar constatou, às dezesseis horas, que não havia
quorum e conforme o Regimento Interno no capitulo VI artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que
declara: O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da
maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes no
exercício da titularidade. ParágraFo Primeiro 	 Não havendo quorum para a realização da
reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após,
com os membros presentes garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros
integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezesseis horas e vinte
minutos, havia quorum e a reunião Foi continuada por Francisco Eduardo Modesto da Silva,
Conselheiro Titular do COMAM e Representante da SEMAT, que antes de iniciar com as
pautas comenta que para dois mil e sete estará programado a aprovação da lei ambiental do
município de Altamira, onde mudará a composição cio Conselho Municipal do Meio
Ambiente, que contará com quinze membros. Em seguida ainda com a palavra o Sr
Presiderte pergunta a Elisângela Oliveira, se há algum comunicado aos conselheiros, a r
mesma responde que sim e lê o oficio o° 236/2006/GAB/SBF/?vIMA de 27 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a participação da Prefeitura Municipal de Altamira na Comissão do
Plano Estratégico de Arcas Protegidas. A palavra c passada aú Sr Presidente que se dirige a
plenária para comentar que se alguém quiser cópia do oíicio, estará disponível na Secretaria
Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo Referindo-se ainda ao oficio o Si-
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Presidente diz que a SEMAT, anteriormente ao recebimento deste oficio estava disposta e
mantendo contato com a ANAMMA - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente; para participar deste e principalmente para inserir Altarnira no contexto que a
ANAMMA abrange. Após comentários acerca deste oficio o Sr Presidente comenta a todos
que a conselheira Solange Henchen Trevisan, representante da Universidade Federal do
Pará - UFPA, não poderá mais assumir a cadeira de conselheira, pois a mesma está
desligada da Instituição de Ensino, e logo o Sr Presidente pede para que Elisângela Oliveira
faça expediente solicitando ao Sr Rainério Meireles o nome do novo substituto para a
cadeira de conselheiro do COMAM representando a UFPA, em seguida o Sr Presidente
retorna a questão do oficio da Secretaria de Biodiversidade e Floresta dizendo que o que
pode ser feito é o redirecionamento do oficio n° 008/2006 - COMAM, para a ANAMIMA
ressaltando a importância de Altamira na participação das discussões acerca das unidades
de conservação na região e principalmente as situadas no município Ainda com a palavra o
Sr Presidente apresenta a Senhora Silvaria, representante do IBAMA, A palavra passada ao
Sr Lúcio Francisco de Paula Costa Conselheiro Titular do COMAM e Representante da
AIMAT - Associação das Indústrias Madeireiras de Altarnira, que pergunta a Sra Silvaria
sobre reunião que o Senhor Roberto José Scarpari Representante do IBAMAIAltamira, teve
com a SECTAM relacionadas a descentralização da Secretaria Executiva de Ciência
Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM. A Sra Silvana responde que foi assinado um
termo de cooperação técnica para que a SECTAM estabeleça um posto de atendimento em
Altamira, que servirá para a região e que este posto se localizará nas dependências do
IBAM.A!Altarnira. A palavra é passada ao Sr Lúcio Costa que sugere que seja feito oficio
para o Sr Walrnir Gabriel Ortcga, novo Secretário Executivo da SECI'AM, para marcar
reunião de esclarecimento relacionado ás atividades que serão executadas no município. O
Sr Presidente torna a palavra para esclarecer ao Sr Lúcio Costa que as bases estruturais da
legislação municipal acampam todas as preocupações ambientais do município, bastando
somente ser aprovada, e seria mais acessível marcar reunião com Roberto Scarpari para que
ele como representante do [BAMA de Altamira, nos esclareça sobre as reuniões com
SECTAM. Depois de alguns minutos de discussão relacionados ao tema, achou-se cabível
enviar um convite ao Sr Roberto Scarpari, para que o mesmo estivesse presente na próxima
reunião ordinária do COMAM para esclarecer aos conselheiros sobre o assunto
mencionado, ficou acertado também que o Sr Presidente iria pessoalmente conversar com o
Sr1bc:ii	 .	 ...................... ', 	 . ,,",,..."
Sr Presidente que dá prosseguimento à reunião perguntando a Elisàngela Oliveira se tem
mais algum aviso, tendo dito que não a reunião se prossegue com a leitura e aprovação da
ata da última reunião. Após leitura e aprovação da ata o Sr Presidente prossegue a reunião
lendo a primeira pauta que é: Ações de Educação Ambiental da Travessia Altamira.-
Assurini, e já esclarece que a pedido da Conselheira Maria Augusta da Silva Neta,
Representante da AIMAT acrescentou-se esta pauta, mas a mesma não compareceu a

--- ----- - --------- -- -- .-	 .	 ...	 .	 --.	 -
iutuau pia uiiic	 -iiiw souie o assunto, com isso a palavra e passada a l:- hs

-
ngela Oliveira

que esclarece a plenária sobre as indagações da Sra Maria Augusta, que são ainda, as
mesmas comentadas no ano de dois mil e seis. Prosseguindo o Sr Presidente sugere que
para a solução dos problemas seja novamente enviado um comunicado via oficio, para os
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responsáveis pela travessia da Balsa e posteriormente realizar urna visita técnica. Todos
concordam e a reunião toma prosscguirncnto com a apresentação cia segunda pauta que é:
Encerramento dprinieira parte das ações do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada em
Aimira. A palavra é passada para a Sra Alessandra Lima Moura Agente Ambienta] da
Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT; pois a mesma
está diretamente ligada às ações do Projeto. Com a palavra a Sra Alessandra Moura inicia
falando que a primeira fase do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira foi
encerrada com êxito, na realização do Curso de Educação Ambiental Formal uma
Abordagem Multiclisciplinar, que teve duração de 30 (trinta) horas, direcionada aos
professores municipais, o consultor responsável Foi o Sr Ramaina Barros e a partir de
fevereiro será realizado o ZEE (Zoneamento Econômico Ecológico), dividido em 05
(cinco) partes, onde a primeira será urna oficina de preparação para que os responsáveis
pela elaboração do ZEE estejam aptos a identificarem os conceitos atribuídos ao ZEE. A
primeira etapa foi constituída por pelo Fortaleciniento da Gestão Ambiental do município,
COM 06 (seis) cursos e 06 (seis) oficinas, com 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas. Enquanto a
prestação de contas foram enviadas 02 (duas) declarações de compras e as parcelas
liberadas para a compra de materiais e cursos são monitoradas pelo contador da Prefeitura
Municipal de Altamira o Sr Juvenal, enquanto a valores as parcelas liberadas foram de:
primeira parcela: R$ 85.697,00 (Oitenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais) e a
segunda de: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e a última parcela do Projeto será depositada
ernmarço,. mas ainda temos dinheiro para iniciarmos a elaboração do ZZE, para isso se faz
necessário que a SEMAT entre em contato com órgão corno: IBAMA, ENRAPA e
Sociedade Civil Organizada, para que possam contribuir para a realização do ZEE, pois
com esta realização podemos identificar problemas e reforçar cm conversa com o Sr Valmir
Gabriel Ortega, Secretário Executivo da SECTAM, a necessidade da realização desta etapa
do Projeto para Altarnira, tanto na parte urbana quanto na parte rural, que não é grande, mas
será trabalhosa. A palavra é passada ao Sr Presidente que acrescenta a fala da Sra
Alessandra dizendo que tudo que envolve dinheiro é detalhado e existe um programa só
para a prestação de contas deste Projeto Gestão Ambiental Compartilhada e com este
programa não se pode errar em nenhumentavo, pois a prestação não tem prosseguimento
o SR Presidente ainda fala que só acrescentou este dado para que os conselheiros possam
ter argumento se alguém os indagar. Alessandra Moura pergunta se aIum
alguma auvicia sobre o Projeto, ninguém se manifestou e a pauta foi encerrada.	

u l
 Passando àpróxima pauta que é: A provação do calendário de reuniões ordinárias 2007, já esclarecendo

o Sr Presidente diz à plenária que não pode haver modificação do calendário normal de
reuniões, pois no Regimento Interno do COMAM, no capitulo VI, das disposições gerais e 	 \9finais no artigo 41 que diz: As deliberações do COMAM sobre alteração deste Re

g imento
Interno deverão contar com a aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. 

rSendo assim a proposta da SEMAT das reuniões do COMAM serem bimestrais e a cada
última sexta - feira do mês, não pode ser votada o Sr Presidente pede que alguém comente
sobre a proposta se gostaram ou se têm outra proposta. Após algumas discussões achou-se
cabível que as reuniões sejam às últimas quartas-feiras do bimestre, corno proposta do
Conselheiro Lúcio Costa, e aprovação dos demais conselheiros presentes O Sr Presidente
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ainda diz aos conselheiros que as reuniões extraordinaHas poderão ser marcadas para cada
qualquer dia da semana: tendo OS presentes concordado com a proposta o Sr Presidente
pede a Elisângela Oliveira que envie esta proposta via e-mail para os Conselheiros. Como a
pauta não poderia ser aprovada formalmente, passou-se a última pauta que é: Discussão
acerca da eleição da nova diret o -r i a do COMAM, Dara periodo de fevereiro/2007 a
fevereiro/2008. A palavra é passada para o Sr Presidente que diz que dia 15 (quinze) de
fevereiro encerraria o mandato da diretoria do COMAM A palavra e passada ao Sr Lúcio
Costa que propõe que a diretoria permaneça a mesma- O Sr Presidente abre as discussões.
Com a palavra o Sr Júlio Kaib, pnrgunta se tem alguma nova diretoria que queira assumir, e
para reforçar a Sra Silvaria pergunta se mais alguém tem interesse na diretoria. Não tendo
ninguém se manifestado o Sr Presidente esclarece que no oficio convidando para a reunião
está bem claro que a pauta era sobre a eleição da nova diretoria e se alguém quisesse
assumir algum cargo poderia se manifestar na reunião Todos concordam e a palavra é
passada ao Sr Lúcio Costa insiste que a diretoria permaneça a mesma. O Sr Presidente
pergunta se alguém está contrário a proposta e coloca a mesma cm para votação tendo
então aprovação por unanimidade a atual direção assumirá noeripdo deSev.itQ.ois
mil e sete a fevereiro de dois mil e oitojEntão o Sr Presidente confirma que no inicio d
fevereiro conversara com Roberto Scarparr para falar sobre o fortaleci mento do município.
A palavra é passada a Sra Silvana que falará com Roberto Scarpari para pedir que venha a
reunião, para falar sobre o assunto. O Sr Presidente concorda assim como toda a plenária.
Para finalizar o Sr Presidente comenta que segunda-feira estará no IBAMA para conversa
com Roberto Scarpari, e convida o Sr Lúcia Costa e o Sr João Evangelista Pereira Primo
Novo Conselheiro Suplente Representante da UEPA, para que fossem acompanhá-lo e
ajudá-lo na conversa, os dois respondem que depende da agenda pessoal de cada um no dia
indicado. O Sr Presidente oferece o Projeto Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira
para a Sr Silvaria, que agradece. Encerrando o Sr Presidente pergunta se alguém tem mais
algo a falar, não tendo mais ninguém se manifestado o Sr Presidente agradece a presença de
todos, desejando - lhes uma boa tarde. Nada mais tendo a tratar, eu, Elisângela Silva de
Oliveira, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por
mim e pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira, vinte e quatro
de janeiro de dois mil e sete

j'ti	 L

.,,...'.	 .	 .,.
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