
CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIO AMBIENTE

ATA DA 32 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO DIA
31 DE OUTUBRO DE 2008. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal (Ia Gestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a
Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No trigésimo primeiro dia cio mês de outubro do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas e
quarenta minutos às dezoito horas e dez minutos, na sala de reuniões do Centro de Artesanato de
Altarnira - CAA, sob a presidência da ilustríssima Sr'. Zelma Luzia da Silva Costa. Titular e
Secretária Municipal 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 29 do livro de presença. A reunião é iniciada em segunda
convocação, pela Presidente do COMAM, a qual cumprimenta todos os presentes, e fala da
primeira pauta da reunião, a conclusão do Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada,
enfatizando a importància da construção do Zoneamento Ecológico com a participação da
sociedade que é o segmento produtivo que precisa prioritariamente desse zonearnento. Depois,
menciona a segunda pauta sobre o Licenciamento Ambiental, fala da estimativa quantitativa de
licenças, que totaliza atualmente 117 (cento e dezessete) licenças, sendo 52 (cinqüenta e duas)
Licenças Prévia. 36 (trinta e seis) Licenças Instalação e 29 (vinte e nove) Licenças Operação.
dando prosseguimento. o Agrônomo Charles Alves, demonstra via Data Show, urna planilha
demonstrativa com todas as licenças expedidas, detalhando os empreendimentos licenciados e
alguns entraves que inviabilizaram a conclusão do licenciamento até o presente momento de
algumas empresas. A Sr. Zelma Luzia também apresentou aos conselheiros o novo Termo de
Referência elaborado especificamente para as Marcenarias a serem licenciadas e pediu aos
conselheiros que mediante análise do modelo do referido termo se posicionassem quanto ao
parecer de aprovação em ata. O Conselheiro Lúcio. representante da AIMAT, fala da dificuldade
que os proprietários de marcenarias estão tendo quanto às suas rentabilidades com a atividade, pois
o ganho está muito limitado e alguns deles não têm firma estabelecida (pessoa jurídica), o que
acaba esbarrando na questão burocrática, a senhora presidente complementou a fala do Sr. Lúcio.
dizendo que por este motivo, a SEMAT está licenciando algumas marcenarias como pessoa física.
O conselheiro Roberto Scarpari. representante do IBAMA, também apoiou o Termo de Referência
Simplificado, com isso, foi aprovado em ata. A senhora presidente do COMAM. participou aos
conselheiros a idéia de se criar um banco de dados com o cadastro de profissionais habilitados para
elaborar os Relatórios de Controle Ambientais (RCA's) dos licenciamentos, uma vez que, teria
uma diversificação maior de profissionais e o empreendedor poderia escolher à seu critério o
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engenheiro mais adequado para elaboração do projeto, e assim evitaria a restrição de indicações
profissionais. que por ventura, pode transparecer como favorecirnento de terceiros, e os
conselheiros aprovaram a idéia. Foi abordado na reunião pelo Sr. Roberto Scarpari a questão das
expedições de Licenças Operação, em que as mesmas não poderão ser liberadas baseadas em
protocolos, a partir daí foi mencionado o Processo n° 567. de 11 de Junho de 2008. de Extração de
Argila na Fazenda Barro Branco, em que foi concedida a Licença Operação (L.0) pela Secretaria
de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT mediante os documentos de entrada protocolados no
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e a assinatura do Termo de Compromisso
Ambiental N° 002/08 junto à SEMAT pela empreendedora. O Conselheiro Roberto Scarpari.
enfatizou que a SEMAT poderá ser convocada ao Ministério Público para prestar informações dos
autos do processo. A Sr` Zelma Luzia. disse que a SEMAT está a inteira disposição que ser fizer
necessária para maiores esclarecimentos dos autos do processo, pois o tramite do licenciamento em
questão está totalmente respaldado em documentos comprobaórios eivados de legalidade, e
acrescentou ainda que a SEMAT se comprometeria a liberar as Licenças Operação a partir de
então, somente com a cópia original do DNPM. Logo depois. a Sr` Zelma Luzia apresenta o
Manual Técnico de Arborização de Altamira, elaborado pelo Eng.' Agrônomo Charles Alves.
quem vêm a ser urna proposta de complernentação à Resolução N° 015/08 que rege sobre a
Vegetação Arbórea, e pede aos conselheiros que tomem conhecimento e a mesma seja aprovada

m ata. Posteriormente, com a análise dos conselheiros, o Manual Técnico de Arborização foi
aprovado em ata. A Sr` presidente do COMAM fala da terceira pauta sobre o Fundo Municipal do
Meio Ambiente - FMA, no tocante à prestação de contas, em que houve três aprovações para
retiradas, sendo elas destinadas ao Projeto de Educação Ambiental (Cidadão Consciente), à
Agenda 21 (que falta o saque) e à Aquisição de Equipamentos para Fiscalização (que falta o saque

o depósito de 0.05% da Prefeitura), menciona também a arrecadação do FMA de R$ 7.097,00 do
mês, sendo o total da arrecadação de R$ 52.365.05. Além disso, mostra aos conselheiros para
aprovação, o modelo de Formulário para Apresentação de Projetos Ambientais para captação de
recursos financeiros junto ao FMA, e o mesmo foi aprovado pelos conselheiros. Por fim, foram
repassados alguns informes na reunião, sendo eles: Coleta de Material Testemunho Ornamental e
Aquariofilia. que acontecerá no período de 03 a 12/11 por 02 (dois) representantes do IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (um do Distrito
Federal e o outro do Amazonas) e 02 (dois) do INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia, de Manaus - AM. Haverá também no dia 18/11/08 (terça-feira). às 19 h e 30 minutos,
na Casa da Cultura Jarbas Passarinho, a vinda do Dr.' Johanes Eck da Casa Civil da Presidência da
República, para palestrar e prestar esclarecimentos à sociedade A Itam i rense sobre a Operação Arco
viu. riu cveiiu da 19 teuniao ixtraoruinaria 00 LOflSCIfl() iviunicipai ae Meio Ambiente -
COMAM. Também como informe da reunião, foi apresentado aos conselheiros a juntada
documental referente à solicitação do Promotor Emério Mendes Costa, do Ministério Público
Estadual (MPE) para a SEMAT, conforme denúncia do Fórum Popular de Altarnira acerca de urna
árvore na Avenida Djalma Dutra, além do e-mail recebido pelo Ministério do Meio Ambiente do
Sr. Silvano Silvério. referente à busca de soluções para Gestão de Recursos Hídricos, Esgotos e
Aguas Pluviais da cidade de Altamira. Encerrando, a Sr. Presidente Zelma Luzia da Silva Costa
pergunta se mais alguém ainda gostaria de se manifestar, não havendo então ninguém se
manifestado a mesma agradece a presença de todos e se despede. Nada mais tendo a tratar eu.,—
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86	 Patrícia Danielle da Costa Pereira, responsável por secretariar esta reunião. lavro a presente ata que
87	 será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meiombiente. a Sr. Zelma
88	 Luzia da Silva Costa. Altamira, trinta e um de outubro de dois mil e oito. f2tL	 92QdP.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião. Ordinária	 n° 3T	 Extraordinária

Data: 3 1 de Outubro de 2008 (sexta-feira)
Hora: 16: 00 h
Pauta:

1. Conclusão do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada -

Convênio n° 108/2005 - FNIMA/MMA

2. Licenciamento Ambiental do município de Altamira -

Termo de Descentralização n° 03/2008 - SEMAJSEMAT•

3. Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA

4. Informes.
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COMAM

IVSTALAÇiO IflS REUNIÕES:

I. Verificaçâo da presença e existéncia de "qtionim ' para sua instalação:
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação.
após 30 minutos.)

11. Aprovação da ata da reunião anterior:

111. Ordem do dia:

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas,

VI. Assuntos pautados:

1. Conclusão do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada -

Convênio n° 10812005 - FNMA/MMA;

2. Licenciamento Ambiental do município de Altamira - Termo

de Descentralização n° 0312008 - SEMA/SEMAT;

3. Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA;

4. Informes.

VII. Informes Gerais.

Aenida Via Oeste. nÏ. 33(H) - Independente 1 Cep 68-3,72-610 Te] (Q3) 3515-2714.
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