
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
'7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DE REUNIÃO COM A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA
PROMOTORA A SENHORA OCIRALVA
TABOSA, REALIZADA NO DIA 19 DE
SETEMBRO DE 2006, EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi coordenada pela Excelentíssima Senhora Promotora, a Senhora Ociralva de
Souza Farias Tabosa.

No décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis, das dezessete horas e quinze
minutos às dezoito horas, na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste. n° 3325, em
Altamira-Pará, sob a Coordenação da Excelentíssima Senhora Prornotora a Senhora Ociralva de
Souza Farias Tabosa, reuniram-se os seguintes órgãos e seus representantes: Ociralva de Souza
Farias Tabosa. Representante do Ministério Público: Dalva Gomes da Silva. Representante do
Ministério Público; Francisco Eduardo Modesto da Silva. Representante do Conselho Municipal do
Meio Ambiente e Representante da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo:
Elisângela Silva de Oliveira, Representante da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e
Turismo: Gedeon Tavares da Fonseca. Representante da Secretaria Municipal de Agricultura:
Henrique Cunha Pastaria, Representante da Secretaria Municipal de Agricultura: Martiniano Rocha.
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura; Belchior Rodrigues da Silva. Representante
do SIMBAX: Maria Augusta da Silva Neta. Representante do Conselho Municipal do Meio
Ambiente e do SIMBAX e o Sr Lúcio Francisco de Paula Costa. Representante do Conselho
Municipal do Meio Ambiente e da Associação das Indústrias Madeireiras de Altarnira. A Reunião é
iniciada pela Excelentíssima Senhora Promotora. a Senhora Ociralva Tabosa, que diz que a primeira
pauta será: Arborização do Município de Altamira - Centro Urbano. Logo, para iniciar o Sr Lúcio
Costa diz que a AIMAT irá fazer urna campanha de doação de mudas. no dia da árvore. A palavra é
passada a Dra Ociralva Tabosa que comenta que temos planejar quais os tipos de mudas a serem
plantadas na entrada da cidade, e em outros lugares. O Sr Lúcio Costa diz que a AIMAT tem muitas
mudas, mas se necessário podem produzir mais. A palavra é passada ao Sr Belchior que diz que as
entradas da cidade estão muito feias, principalmente a que dá acesso ao município de Vitória do
Xingu. O Sr Francisco Eduardo Modesto toma a palavra para comentar que temos que organizar as
responsabilidades; por exemplo, a questão de arborização do município está a cargo da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI, mas para subsidiar este serviço a
Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, está acelerando o
processo de construção e consolidação da legislação ambientaL para que ainda ao final do ano já
possamos iniciar as atividades e ainda acrescenta que o viveiro municipal também possui muitas
mudas e para consolidar o dito, neste momento temos a presença do Sr Martiniano Rocha, que é
coordenador de arborização, então fica mais fácil saber sobre a programação de arborização. A
palavra é passada ao Sr Martiniano Rocha que diz que as Avenidas: Brigadeiro Eduardo Gomes,
Perimetral. dentre outras já estão contempladas para serem arborizadas. A palavra é passada a
Excelentíssima Senhora Promotora, que informa que semana que vem haverá reunião com a
segurança do município para que haja policiamento (dois policiais) em cada quarteirão do
município, e assim eles também podem guardar as mudas recém plantadas. A palavra é passada ao
Sr Francisco Eduardo Modesto que diz que podemos pedir ajuda ao 51° Batalhão de Infantaria de
Selva, para confeccionarem a proteção para as mudas. onde a AIMAT pode doar madeira para as '
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grades também podemos mobilizar a população para que doem garrafas PET para auxiliar no
gotejar de água nas mudas. A palavra é passada para a Excelentíssima Sra Promotora que falou que
a população poderia adotar as mudas para cuidarem. Neste momento o Sr Francisco Eduardo
Modesto pergunta ao Sr Martiniano Rocha o que será feito após o término da arborização da
Avenida João Rodrigues. Então o Sr Martiniano Rocha responde que será feito revigoramento nos
retornos da cidade. A Excelentíssima Sra Promotora diz que o ideal é que quem for pego quebrando
os galhos das árvores ou praticando qualquer outro dano às mudas paguem multas e o dinheiro
advindo desta ação seja revertido para o cuidado com novas mudas. O Sr Francisco Eduardo diz a
Sra Promotora que irá verificar na legislação em vigor (federal e estadual) se está contemplando tal
pagamento de multa e iremos contemplar na legislação municipal uma penalidade para esses
infratores, iremos também nos informar e informar a Excelentíssima Sra Promotora sobre como
poderemos através da legislação vigente, punir os agressores. A palavra é passada ao Sr Lúcio
Costa, que comenta que está se falando em parceria com AIMAT e SIMBAX. mas temos que
pensar em mais parcerias tais como a ELETRONORTE que pode ser um excelente parceiro. A
Excelentíssima Sra Promotora comenta que em um primeiro momento haverá reunião com a
si^gurança do município e pergunta quem será o responsável pela mobilização. O Sr Francisco
Eduardo Modesto pergunta para quando será esta reunião. A Excelentíssima Sra Promotora diz que
será na próxima semana e que se responsabilizará pela mobilização e reunião. A palavra é passada
ao Sr Henrique Pastaria, que a utiliza para falar do programa de arborização que estão realizando no
presídio com presos em regime semi-aberto. A palavra é passada a Excelentíssima Sra Promotora
que pronuncia que já temos mudas e precisamos de proteção para elas. A palavra é passada ao Si-
Henrique Pastana que sugere que seja feito trabalho na Avenida João Rodrigues a princípio. Agora
com a palavra o Sr Francisco Eduardo Modesto pergunta à representação da SEMAGRI e para
Excelentíssima Sra Promotora se é possível que sejam liberados alguns presos em regime semi-
aberto (quatro a seis), para que os mesmos nos auxiliem na escavação das covas para o plantil. A
Excelentíssima esclarece que para este tipo de trabalho é necessário que a mesma solicite a saída
destes detentos, para o delegado. Então depois de uma extensa discussão ficou decidido que na
primeira semana denominada primeiro momento, a partir do dia 18 (dezoito) de setembro, será
arborizada a Avenida João Rodrigues; com uma programação especial no dia 21 (vinte e tiiii) de
setembro, dia da árvore, e para tanto a SEMAGRI enviará um oficio pedindo o auxílio dos alunos
da Escola Adventista de Altamira, segundo sugestão da Sra E)alva Silva. Na segunda semana,
iniciada no dia 25 (vinte e cinco) de setembro. será arborizada a Avenida Brigadeiro Eduardo
Gomes. E na terceira semana. iniciada no dia 02 (dois) de outubro será arborizada a Rua Coronel
José Porfirio. Então pararemos por um curto espaço de tempo e reiniciaremos os trabalhos em
outras ruas e similares, visto que foram citadas a Avenida Perimetral. a Avenida Djalma Dutra
dentre outras. A palavra é passada a Excelentíssima Sra Promotora que diz que é imprescindível que
a população seja mobilizada e incentivada a cuidar das árvores do município, tais incentivos como:
redução no IPTU, eleição da Rua mais limpa, dentre outros. Ainda com a palavra a Excelentíssima
Sra Promotora informa a todos que pode pedir a madeira ao IBAMA, mas é necessário que ela saiba
a quantidade. O Sr Francisco Eduardo Modesto sugere que o Sr Lúcio Costa diga quanta madeira é
necessária. Após discussões acerca da quantidade e altura das madeiras necessárias, ficou decidido
que o Sr Lúcio Costa e o Sr Belchior Silva escolherão no IBAMA o pacote de madeira para que a
Excelentíssima Sra Promotora solicite. Durante a discussão também ficou decidido que a proteção
será de dois metros e para a Avenida João Rodrigues será de apenas um metro e que seja retirada
somente na poda. A palavra é passada ao Sr Belchior Silva, que sugere que a SEMEC - Secretaria
Municipal de Educação. Cultura e Desportos seja contactada para que nos auxiliem solicitando às
escolas apoio para a realização dos trabalhos. A Excelentíssima Sra Promotora ainda ressalta que é
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muito importante falar com a Rede de Abastecimento de energia, para que possam iluminar as ruas
qe receberão as novas mudas, visto que a falta de luz elétrica só facilitará a ação dos vândalos. A
palavra passada ao Sr Francisco Eduardo Modesto da Silva que antecipa aos presentes que a
Prefeitura Municipal de Altamira assinou um convênio com a Rede CELPA, para realizar a troca de
todas  as luminárias do município. Após comentários sobre a Rede de abastecimento de energia
elétrica, dentre outros entraves municipais a Excelentíssima Sra Promotora diz que o Ministério
Público estará elaborando documentação para que a Transamazônica seja pavimentada. O Si-
Francisco Eduardo Modesto pede desculpas a todos e comenta que neste horário, às dezessete e
quarenta já marcara reunião para tratar de outros assuntos, mas o mesmo não sabia da realização da
presente reunião e por isso não pode agendar para uma outra data a reunião que o mesmo tem que
estar presente ao se retirar do recinto ainda acrescenta que qualquer decisão tomada na presente
reunião será acatada por ele. Logo após a saída do Sr Francisco Eduardo Modesto. o Sr Belchior
Silva ressalta que a Excelentíssima Sra Promotora poderia ser responsável por enviar oficio à
SEMEC. A palavra é passada ao Sr Henrique Pastaria que diz que a SEMAGRI está recebendo
ilguns pedidos de mudas das escolas para o dia da árvore. Sem mais comentários afins, a
Excelentíssima Sra Promotora passa à próxima pauta que será: Resíduos Sólidos em Altamira.
dando inicio a Excelentíssima Sra Promotora comenta sobre o absurdo que está acontecendo no
entorno do igarapé Altamira, são muitos moradores além da enorme contaminação por resíduos
sólidos no local. Neste momento os presentes contam sobre experiências vividas por presenciarem
tais danos ambientais. Agora corri o uso da palavra a Excelentíssima Sra Promotora diz que o
governo municipal anterior tentou tirar as famílias moradoras do entorno do Igarapé, mas os
mesmos retornaram na primeira oportunidade. o que tem que ser feito é um estudo de impacto
ambiental para que possamos tomar as medidas cabíveis. O ministério público se encarregará de
fazer levantamento com fotos, quantas famílias estão morando ali e crianças também e falaremos às
famílias sobre o perigo de morar ali, e o próximo passo será arrumar local para que estas famílias
residam. A palavra é passada ao Sr Gedeon Tavares, que comenta que mesmo na cheia onde a
Secretaria Municipal do Trabalho Social - SEMUTS se mobiliza para arrumar local para as famílias
se alojarem neste período, há muitas famílias que não querem sair do local alagado. A palavra é
passada ao Sr Henrique Pastaria que acrescenta à fala do Sr Gedeon dizendo que a Prefeita
Municipal, queria assinar um convênio com a Caixa Econômica para fazerem casas populares corri
custo baixo e acessível aos moradores: mas não se sabe como estão as negociações. A
Excelentíssima Sra Promotora diz que falará com a gerência da Caixa Econômica para ver os
andamentos deste assunto, e também conversará com a Prefeita Municipal e com IBAMA e será em
reunião, onde sairemos com acordo firmado, mas é importante que saibamos que não se trata apenas
de arrumar moradia, as pessoas que receberem as casa têm que zelar por elas e precisamos
solucionar problemas de falta de emprego. A palavra é passada ao Sr Gedeon Tavares, que explica
corri mais detalhes sobre este convênio, onde as pessoas beneficiadas poderiam retirar até R$
8.000,00 (oito mil reais) de financiamento, e pagariam apenas 20% (vinte porcento) do valor, o que
daria menos de R$ 40,00 (quarenta reais) por mês. A palavra é passada a Excelentíssima Sra
Promotora, que comenta sobre sua preocupação com a falta de reciclagem em nossa cidade e que
temos que nos organizar para montar uma usina de compostagem e uma cooperativa de catadores,
pois quase tudo é reciclável até mesmo o chorume. Após alguns comentários sobre a criação de uma
usina e da cooperativa a Sra Maria Augusta comenta que temos que conversar corri Júlio KaIb.
Conselheiro do COMAM, pois o mesmo tinha unia empresa de reciclagem. A Sra Promotora disse
que é bom e também lembrou que o padre de Medicilândia conseguiu liberação de madeiras, e
então é possível que consigamos. A palavra é passada a Sra Dalva Silva, que pergunta se não tem
projeto de ampliação da orla do cais, até a Rua da Peixaria. A Sra Maria Augusta responde que sim.
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A palavra é passada a Excelentíssima Sra Promotora que disse que o Ministério Público e a
população em geral têm que perguntar sobre este projeto de ampliação e onde está a verba para sua
execução, Pois a partir deste podemos iniciar trabalho de seleção do lixo colocando tonéis Com
cores diferentes para selecionar o lixo na orla do cais, e ainda acrescenta que Altamira tem muito
potencial econômico desperdiçado, como a capacidade de fabricar chocolate, pois só é preciso que
cs produtores bem direcionados montem cooperativa e alguma empresa monte fábrica, dentre
outros muitos potenciais. Após alguns comentários da plenária relacionados ao potencial econômico
cio município, o Sr Lúcio Costa, diz que várias famílias altamirenses estão desempregadas por causa
do fechamento das madeireiras, e isso só causa prejuízos, pois a madeira está sendo queimada e as
madeireiras estão fechadas e as muitas famílias que sobreviviam do trabalho nas madeireiras estão
desempregados e até mesmo passando por necessidades financeiras. A palavra é passada a
Excelentíssima Sra Promotora que diz não saber a respeito do assunto, mas que pode se informar e
se posicionar acerca da situação. A Excelentíssima Sra Promotora pergunta se alguém tem algo a
acrescentar, não havendo então ninguém se manifestado a mesma agradece a presença de todos e se
despede. Nada mais tendo a tratar, eu. Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar essa
reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelos membros presentes na reunião.
Altamira 19 de setembro de 2006. 	 '1 P
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