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NSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AIA DA 14 REl.T O OR1)INARIA

DO CONSELHO MUNICIPAL DO
\lEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO
DE 2007 EM ;LTA\JIR; - PARÁ.

A reunião foi Coordenada pela Ilustríssima Senhora Coordenadora da SEMAT-
secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo e conselheira
tiplente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, senhora felina

1 uzi a da Silva ( os f a

\F tn gesimo dia do mès de março do ano de dois mil e sete, na sala de reuniões da
SEMAT, sito à Avenida Via Oeste, n° 3325, em Altamira-Pará, sob a coordenação da
Ilustríssima Senhora Suplente da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e
Furisnrn - SEMAT a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa. Reuniram-se os
Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente,
conforme assinaturas constantes à folha 03 do livro de presença. A reunião foi iniciada
cm primeira convocação, contrariando o regimento interno, em um consenso entre os 04
(quatro, conselheiros) presentes, os quais tinham a mesma opinião, de que a reunião
p rocesse de maneira mais concisa, diante dos fatos. Com  o cumprimento de boa tarde, a
Senhora Zelma Luzia da Silva Costa, representante Suplente da SEMAT - Secretaria
Municipal da Gestão do Meio Ambiente Turismo que estava coordenando a reunião,
explicou a todos a ausência da Senhora Elisângela Silva de Oliveira, integrante da
Secretária Executiva do COMAM que está de férias, em seguida, justificou a ausência
dc) Presidente do COMAM, Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva que está em
telérn, representando o governo Municipal na Assembléia Legislativa e por fim
justificou a ausência do Senhor Lúcio Francisco de Paula Costa, Vice-Presidente do
COMAM que estava encarregado de levar alguns documentos importantíssimos ao
Excelentissjmo Sr. Juiz Federal Herculano Martins Nacis, por isso solicitou-a que
tomasse a frente das discussões em pautas na reunião. Ao terminar seu
esclarecimentos, passou para a 1a (primeira) pauta: Mudanças no Rginiento Interno
(Reuniões Ordinárias e outras), a mesma explanou que de acordo com o regimento
interno do COMAM - Conselho Municipal de Meio Ambiente, no capitulo VI, das
disposições gerais e finais no artigo 41 que diz: As deliberações do COMAM sobre
alteração deste Regimento Interno deverão contar com a aprovação de, no mínimo. 2 3
(dois terços) de seus membros, portanto não pode haver alteração alguma. Em imediato.
passou para a segunda pauta: Reunião Preparatória do SBPC a Senhora Zelma Costa da
SEMAT, comentou que ocorrerá essa reunião em Altamira, no ano de 2007 (dois mil e
c1e), durante 02 (dois) dias, na última semana de maio, que só para questão de
nformação é a 59° (qüinquagésima nona) reunião do SRP(', a qual agora ocorrerá em
\itamira tendo todo apoio municipal, e que na reunião que houve com a Coordenação
lo SBPC. A palavra foi passada ao Senhor Walber Feijó, representante suplente cio
!BANIA - Instituto Brasileiro cio Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

1a da 14 Reunião Ex1raoidiiiíria do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada no dia () de
março de 2007. cm Almamiia-PA.
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que falou detalhadamente o que é SI3PC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência), dizendo que é o maior cunho de eventos Científico, que há muito tempo atrás
apenas só acontecia em São Paulo, atraindo pessoas do mundo inteiro para discutir
assuntos do tipo, como o governo aplica em pesquisas. sendo que agora temos a mesma
oportunidade de entrar nessa questão de aplicação. O mesmo continuou, perguntando a
Senhora Zelma Luzia da Silva Costa, se Leria possibilidade de reduzir o custo desses
cursos, propondo que a Prefeitura Municipal de Altamira, poderia arcar ou até mesmo
colocar corno forma de premiação aos estudantes da rede pública, como por exemplo
aos que tivessem maior desempenho em sala de aula, ou seja as melhores notas. A
palavra foi novamente passada para a representante suplente da SEMAT e
Coordenadora da reunião, Senhora Zelma Costa que falou que verificaria a
possibilidade juntamente com a coordenação do SBP(', na próxima reunião que ocorrerá
na terça-feira, dia: 02/04/2007, ou passar sugestões através de e-maus para a Professora
Doutora Silene Lima. , apesar de que o valor de (10.00) dez reais dos mini-cursos foi
estipulado por ela que é Secretária da SBPC Pará, que explicou que esse dinheiro será
para gerar certificados e pagar os auxiliares administrativos que virão. Ainda com a
palavra a Senhora Zeirna Costa passou aos informes, primeiro que ocorrerá o Vil
Torneio de Pesca do "Pacu de Seringa" no Xingu Praia Clube, durante os dias 21 e
esclarecendo que é um evento cadastrado na PARATUR Companhia Paraense de
Turismo e aprovado pelo Ministério do Turismo. Segundo, que pela Lei n° 1528, de 26
de março de 2004, que aprova a criação do COMAM, e Resolução/COMAM n°001, de
15 de fevereiro de 2006, que aprova o Regimento Interno do COMAM no Cap. II, Art.
O inciso EI letra C. que diz: 01 representante dos movimentos populares e associações

em geral, regulariza a necessidade de se haver um assento para as Associações em geral,
no ato representada pelas associações de bairros e que por sabermos que a COCOMAT -
Conselho Comunitário do Municipio de Altamira, que representa está bancada no
COMAM, está irregular, foi feito um oficio solicitando maiores informações acerca do
uncionamento da mesma, sem obtermos respostas até a presente data, enquanto is,«)

,,ias entidades a CONALT - Conselho de Desenvolvimento Social dos Bairros dv
\ltamira, e a CONBEMAT - Conselho e Entidades do Município de Altamira, Julgam
.erem aptas a assumirem esse acento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, por
isso o Presidente do mesmo Conselho, Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva,
decidiu que os Conselheiros do COMAM entrem em consenso para que se possa avaliar
as duas entidades, ou seja, ele achou melhor pôr essa situação para o Conselho decidir,
j.-.i que é a instância maior, até porque a SEMAT - Secretaria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo, não tem poder para isso e sim o ('OMAM, que tem amplo
a:rbítrio para tomar as decisões cabíveis. O Senhor Justino Bequiman, representante
t!tular da COCOMAT, pediu a palavra para tornar as coisas mais claras sobre a
(OCOMAT, dizendo que passou por essa entidade, dois presidentes, os quais perderam
ocargo por irregularidades, então entrou o Senhor Francisco Leite que nunca, depois de
ua posse tomou a frente dos trabalhos, sua assinatura, por exemplo, só há na ata da
vunião que lhe elegeu conselheiro do COMAM, nunca teve domínio de grupo, ate

Mesmo não declarou imposto de renda, nem se quer participou de reuniões do
("3MAM como representante da COCOMAT, confirmando que não tem grupo pata
meestruturar a diretoria, o recurso que a diretoria tinha, alguém a utilizou. Agora, em
rci.ação a CONALT, está toda regularizada, afirmando que há 30 (trinta associados,
havendo reuniões mensais, justificando-se que só não apresentou os documentos antes a

Ata da 14' Rcuni;o Extraordmaria do Conselho Municipal do Meio .\mbicnic. realizada no dia 10
março de 2007. cm Altamira-PA.
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Secretaria Executiva do COMAM, porque não tinham todos, informou ainda que a
('ONALT está com um projeto de reestruturar as associações de bairros, onde irá
mobilizar toda a sociedade, logo surgiu que a SEMAT solicitasse os documentos de
cada associação (CONALT. COBEMAT COCOMAT), convidando os presidentes de
cada urna, juntamente com dois membros. Em seguida, pediu que a Secretaria Executiva
do COMAM trouxesse essas informações á plenária, para que os conselheiros
inaIisassem, aí perceberiam que a CONALT está com todos os papéis registrados em
cartório e CONBEMAT, não. Ao serem mostrados os documentos, os Conselheiros
anibém tiveram acesso ao oficio enviando a SECTAM, solicitando um posta da mesma

cm Altamira. A palavra foi passada ao Senhor Walber Feijó, representante suplente do
MAMA que perguntou ao Senhor Justino, se os presidentes das associações não
estariam medindo forças. O Senhor Justino respondeu que não. A palavra foi passada à
Senhora Márcia Nascimento, representante suplente da FVPP - Fundação Viver,
Produzir e Preservar, que falou que era complicado avaliar as duas entidades (('ONALT
e COM BEMAT) nessa situação. No entanto, na sua concepção a COCOMAT antes teria
que enviar um oficio ao COMAM dizendo que Justino Bequiman, não faz parte da
('OCOMAT, porque querendo ou não essa entidade está corno membro no COMAM.
Mais uma vez com a palavra, o Senhor Justino Bequirnan falou que sabia da
irregularidade da COCOMAT, mesmo assini procurou segurar o cargo para que tomasse
tempo, até ter a idéia de enviar ao COMAM, os documentos da CONALT, pois na
crdade tudo isso não passou de jogada política, porque a Prefeita de Altamira, a

Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio assumiu, pediu ao Senhor Dilermano Luiz
Zortéa, que criasse urna Associação dos bairros. O senhor Walber Feijó do IBAMA,
completou as palavras da Senhora Márcia da FVPP, para propor que, o Senhor Justino
Requirnan, faça um documento dizendo que a ('OCOMAT não existe, explicando todo
o ocorrido para que o mesmo se desligasse do COMAM, podendo assim lançar a
proposta da CONALT de assumir esse mesmo assento. Para fechar o assunto em
questão, todos ficaram de acordo que seriam feitos os encaminhamentos solicitando a
presença dos 03 (três) presidentes, mais dois membros de cada entidade, com todas as
documentações, no dia 13 (treze), na reunião em caráter extraordinário, se caso alguém
comparecesse, seria automaticamente excluído do Conselho Municipal do Meio
-\mbiente. Na próxima reunião será discutido sobre assunto, enviado por e-mail pela
senhora Maria A1uzusta da Silva Neta, representante suplente da AIMAT - Associação

as Industrias Madeireiras de Altamira. A palavra foi passada para a mesma, citada logo
cima, que comenta sobre a Licença de Operação, que deu prazo de 30 (trinta) dias para

Secretaria do Meio Ambiente de Altamira assumir, em seqüência, mostrou um
documento dizendo que a Prefeitura de Uruará já tem implantado a Licença de
,Operação. A palavra foi passada para a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa da

EN4AT, que ressaltou que Altaniira não tem a Licença de Operação, porque não temos
ei ambiental, aprovada pela Câmara Municipal de Altamira. Por fim, a palavra foi

passada para Gleice Gomes de Almeida que leu o oficio de n° 001/ 2007 FPA,
.)nvidando os membros do COMAM para II Plenária Popular de Saúde, logo a Senhora
teima Luzia da Silva Costa da SEMAT, responsável por coordenar a reunião, quem dos
pesentes se disponibilizavam a participar, a Senhora Joselma Fernandes do
\ascimento, representante suplente da UEPA / Núcleo Altamira, se manifestou dizendo
iie representaria o COMAM. Por último foi lida e aprovada a ata da 13° reunião

odinária, havendo uma pequena retificação na parte em que diz, há anos por há meses,

Aa da 14' Reiiniio Exlraordinria do Conselho Municipal do \lcio Anihiciue rcali,ada no
inLrç o k' 200	 cni \Itiinira-P\
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140	 pela Senhora Márcia Nascimento da Fundação Viver Produzir e Preservar. A palavra foi
141	 retornada pela suplente Zelma Luzia da Silva Costa da SEMAT que aproveitou para
142	 comunicar que no dia II (onze) de abril iniciará o ZEEp - Zoneamento Econômico
143	 [cológico Participativo, no horário de 08:00 a 12:00h e 14:00 às 18:00h. e que antes do
144	 (lia 09 (nove), os consultores estarão em Altamira. Nada mais tendo a tratar, eu, Gleice
145	 Gornes de Almeida, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que
146	 será assinada por mim e pela Senhora Zelma Luzia da Silva Costa que coordenou a
147	 reuni io do (oncI No \ 1 un ci pu 1 do \ 1 ci o ,\inhi cm c. \l tanli ia 30 de março de 2007
148

Atada 14 Rcuiitio Extmaordinria do Conselho Municipal do Meio Ambiente. realiiada no diu 3(1 de
inatço de 2007. em Ahamira-PA.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITI L4RES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária [II nc'143 Extraordináiia O
Data: 30 de março de 2007
Hora: 16h
Pauta: 1. Mudanças no Regimento Interno (Reuniões Ordinárias e outras);

2 Reunião Preparatória do SBPC em Altamira
1 Outros a deliberar

IN°

Ei
0,

05

iÇl

^J 2

Fõl

09

isF16

'9
1 20

Conselheiros
Titular: Juslino da Silva Bequimam

Suplente: Francisco Leite Sobrinho

Titular: Amônia Meio da Silva
Suplente: Márcia Nascimento Castro
Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos
Suplente: Láudio Castro Leite
Titular Lúcio Francisco de Paula Costa
Suplente: Maria Augusta da Silva Neta
Titular: Gleidson de Oliveira Marques
Suplente: Oséas Bezerra Barros
Titular: Solange Henchen Treísan
Suplente: Joselma Fernandes do Nascimento
Titular: Valber Feijó de Oliveira
Suplente: Roberto José Scarpari
Titular: Júlio César Kalber
Suplente: Raimunda Silva de Oliveira
Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos
Suplente: Marsa Gualberto da Silva
Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva
Suplente- Zelma Luzia da Silva Costa

P il F
CONCOMAT
CONCOMAT

TFPP
FVPP

1 ColôadePakxesZ-57
Cokiia de Peadoies Z -57
AIX IAT
AIMAT
CAMPEALTA
CAMPEALTA
UFPA
UEPA
IBAMA
IBAMA
SEMEC
SEMEC
Ministério Público
Ministério Público
SEMAT
SEMAT

OBSERVA ÇOES:
. 6 ;: 9 1-.p;a p	 kip&-c& nAVI -1J ti 1 ))6,	 -rn

A cnida Via	 i	 - Ii	 i C'	 -
einail: coiiam altainira avahoo.com.br	 :\Itaniira - Pirá



COMAM

INS 	 DAS REUNIÕES:

XV. Verificação da presença e existência de quonJm" para sua
instalação:

(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação.
após 30 minutos.)

XVI. Aprovação da ata da reunião anterior:

XVII. Ordem do dia

XVIII. Leitura e despacho do expediente:

XIX. Prestação de cofias:

XX Assuntos pautados:

1. Mudanças no Regimento Interno (Reuniões Ordinárias e
outras);
2. Reunião Preparatória do SBPC em Altamira.
3. Outros a deliberar.

XXI. Informes gerais.

1

- Fndcpndcnt	 (j	 X	 1:1.	 3 t5-1.
e-mail: comam aitaiuira a \ alioo.combr	 Altamira -- Paia
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