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[CONSELHO NIUNECIPAL DO MEIo AMREENI

ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA 1)0
CONSELho MUNICIPAL 1)0 MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 24 1)E SETEMBRO 1)E 2010.
EM ALTA\IIRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Seu hora Secretá ria Municipal da Gestão (10

\ leio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho \i ti u icipal do NI cio A m hien te -
COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No ViéSifliO quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dez, das detcsscis horas e
dez iii mulos às dezessete horas e quarenta e dois minutos. no Auditório do Cetitro de
Artesanato de A Itamira - Ci\A. situado a Rua !\CCSSO II. n° $0)) - Bairro: Preniem
Altumira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, conforme assinaturas constantes à
folha 14 do segundo livro de presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima
St. Zelma Luzia da Silva Costa. que cumprimenta a todos e passa laIa a pauta: aprüt'UÇãO

(1(1 $Ü" ala (1(1 retiizitiu E.vtraoi'di,iárui do C0i11.-IJI, (mdc todos podem fazer obser ações,

caso houer não havendo nenhuma objeção. houve unanimidade a presidente declara a ata
aprovada. depois de aprovada é passado para os iizjorinc's:A conselheira August a do
SIMBA X Ala sobre uma caçamba de lixo que lica em frente a ti FPA. e com o vento o mau
cheiro vai todo para as dependências da Universidade, causando um desconforto para os
alunos só informando para verilcar o que pode ser feito. o informe do conselheiro Jaderci é
que está acontecendo o Fórum de Educação Ambiental no Recanto Cardoso e queni está
sediando o grande evento Regional especi licamente Medici lándia. Brasil NOVO e '\ Itamira.
no período de 23 a 25 de setembro de 2010. A presidente apresenta aos conselheiros o
Estrato do Banco do Brasil da conta do Fundo Municipal de N leio Ambiente como é de
costume apresentar, foi pedido para a tesouraria da Prefeitura Municipal de A liamira o

acesso ao extrato para tirar o documento de 10 de Janeiro até 21 de setembro de 2010. está
tudo aqui na prestação de contas as rubricas que entrou, as saídas, atualmente até o dia 21
de setembro de 2010 a conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente tem RS 1 33.759.34
(Cento e trinta e cinco mil. setecentos e cinquenta e no\e Reais e trinta e quatro centavos).
O Conselho sabc está aprovado que é retirado quando o M P pede. Fem de multa que a
SF\1AT aplica, tem taxas do Licenciamento Ambiental, e das Empresas mincrudoras
principalmente Ia do sul do município. Cachoeira da Serra. e Castelo dos Sonhos para
financiar projetos de Educação Anihieiitil que a SFv1 [C etá solicitando já tem deposito
para seis Escolas municipais. A presidente diz que a partir dessa semana vai esta chamando
o Julio KaIb. como conselheiro e quem mais quiser. e as diretoras que as escolas estão
com os projetos. para receber as rubricas, para começar já as ações ante do fechamento (lo
ano letivo desse ano. Está tudo ai na folha computado. Prosseguindo com 3 paut

.\ii tI	 Reiinio oidiiari 1	 '	 i	 • l o \	 i	 p1 d	 \I k. 	 \ 1 I) ft-1 li	 iv l  i 	 i-,-li A , le U
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Encaminhamento de Caminhões de boiadeiros na cidade de A Itamira na zona urbana. [.o)'
feito um mOVifllent() e chamamos o pessoal que trabalha com essaárea de gado
AI)EPARA. chamamos também postos de lavagem para estarem presentes. a SIRAI [A.
Policia Rodoviiria Federal. o DETRAN. Dl ;MU IRAN. SI N 1)ICORI para que possI1s
tirar um encaminhamento enquanto COMAM. com  a sociedade represeniada e as
Secretarias, como ordenar esses lançamentos desses dejetos seja de urinas, seja de palhm ou
Azes. OS carros quando vem com cargas especialmente cruzam a cidade para o porto de
Vitoria do Xingu, flcam sujando a rua na cidade, o conselheiro 1 ucio diz que tanto os
areeiros, como os caminhões de boiadciros tem que contribuir para que o problema seja
resolvidov i\ presidente sugere que faça uma visita e tentar um diálogo com as pessoas
sugeridas pelo o conselheiro 1 .ucio. no evento do dia 25,1 09/10 às 17 horas no Amazon
Xingu [lotei (A I)EFFNSORIA PUBLICA EM DEFESA DO CIDADAO, 1)05
DI REIlOS HUMANOS DA AMAZÔNIA) foram dele gados o senhor Lúcio e a senhora
Augusta. para mediar essa situação com emergência dos caminhões saírem de dentro da
cidade e ter um local apropriado P"' o tr'icgo e isso antes do in\erno, como
representantes do COMAM. Durante a semana Julio Kaib e a presidente /.elma, vào está
presente com o Dr° 1 mério. Só para informar sobre a questão das areias houve a reunia() 1 .a
na A SS A RI X l com o senhor Kabi Passarei li. as pkicas já estão con feccionadas para colocar
no deposito das empresas a semana que vem, já devem está prontas para lixarmos nos
locais. E a questão do plano de mídia só falta reunir com .Iulio Kaib, com relação à
noti flcação que ficou para en\ iarnios já foram todas entregues para quem ainda não
arrumou a parte detrás da caçamba. já saíram todas tanto daqui como Cachoeira da Serra e
Castelo dos Sonhos. A outra pauta o Aterro Sanitário de Altamira. Como é que está iSSO

hoje? O Consorcio Norte de Energia procurou a Prefeitura de A Itainira. dcii dois dias para
a preleitura fazer o l'rojeto Técnico Executivo Financeiro para a construção do Aterro
Sanitário numa gestão integrada dos Resíduos Sólidos. ai  a PMA pediu uma eiïipresa que
viesse nos ajudar a montar essa estrutura de projeto que Fii parte da niitigaçào da 1 P da
obra do Aproveitamento Ilidroelútrico de Belo Monte entregamos a semana passada em
Brasília para o chefe. o projeto integrado. A Prefeitura Municipal de A Itamira comprou a
área de 50 hectares por 170A0400 para o Aterro com recursos próprios, mas precisa da
Ame flnanciadora. para construir as células para levar o lixo para o complexo Remediaçào
do lixão. Quando a Prefeitura foi multada em abril 2005 em 10.000.000.00 (dez milhões) o
Analista Ambiental dc Focantins. que estava passando por A ltan) ira que lavroui a multa ele
colocou duas condições na mui Ita remediar aquele lixo ao céu aberto e construir o Aterro
Sanitário. São duas ações que precisa ser mitigadas. Desde abril de 2005a1é o linal de 2009
o tempo to(lO estávamos pi'ocui'ando fontes lnancia(lora& apoio técnico ai conseguimos um
recurso no Ministério do Meio Ambiente. RS 2$$.000.U0 para gerenciar em dois anos o
estudo das remediações daquele lixo em A Itamira. Brasil Novo e Vitória do Xingu porque
o Ministério de Meio Ambiente insiste que o lixo seja trabalhado de forma consorciada.
poupe o País não tem dinheiro para fazer uni Aterro Sanitário em cada município
Brasileiro. lntão foi nessa formatação que o Convênioy foi lavrado o recurso para a
Prefeitura de Altamira que as demais estavam inadimplentes._contudo tem uma cláusuil:

:\la da	 L Reurdd Lr	 ara jll ( o ILh.' \I	 ipI 1, . \ k.	 n*inlL	 iii.td.i	 2	 'c	 ah'

0 LO. cm Altainira-P.\. \) (caLro ck \rie\anaw de .\ltatnira
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que quem pegar essa 1 icitaç5o. tem que olhar se Registra em Vi toria do X ingu e Brasil
Novo, fizemos a Licitação ganhou o Instituto Federal do Para o 1 FPA de Altamira. para
erenciar com as suas turmas de aluno que o corpo Técnico tem hoje na cidade. os estudos

daquele lix5o de A Itamira. Brasil Novo e Vitória do Xingu. As coisas est5o andando na
exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos e coni esse financialllenl() do consorcio
Norte de Eneiia, vai ser possivel gerenclar adequadamente esse Aterro. Convidamos o
Secretário de Obras para essa reunião porque a limpeza pSbI ica fica n ii tua divisa() IS dentro.
[te nS() pode estar presente, convidamos o Sccret5rio de Planejamento que uSo veio e nem
apresentou 1. ficat iva. O 1 FPA. a professora \l5rcia Adriana est5 representando. Ela se
prontincioll in formando aos Conselheiros membros como está o 11 l'A com relrência a
essa Iicitaç5o. que ganharam 110 Convênio. Fala ela Nova Política Nacional dos Resíduos
Sólidos, que estão se adequando no novo PUA (Plano de Controle Ambiental) /\ li'0fs50I'

Adriana pede um prazo maior para a Secretaria, pois est5o achando I)Ol.IC0 tempo até
dezembro de 2(11 O (lucre m um prazo até ju 1110 de 20 1 1. A presidente (li/. precisa consultar
termo de Convênio. IS do Ministério do Meio A nbientc com o departamento, que cuida
desses Resíduos Sólidos. Esse é um assunto extremamente polémico na sociedade
altamirense e todos por unanimidade querem uma solução. A conselheira Augusta é aluna
IS do curso de pesca. ela pode a qualquer tempo buscar tu formações e trazer para a
plenária. A Conselheira Augusta pergunta para a prolssora Adriana. como estú sendo o
levantamento da área ela, a mesma responde que é lito o levantamento físico. químico. e
biológico do solo tem que vê tipo de solo, a caractcrizaç5o da Srea. que escolhida para \'è SL4
realmente essa área tem possibilidade, para receber esse Aterro. O Conselheiro Jaderci e o
Julio perguiltanu se existe possibilidade ele acelerar o processo em vez de seis fl)CSCS. A

I)t'otssora dii. que esse é um prazo m5ximo só para eles respirarem melhor e 1150 ficar
atrasados com o prazo, mas promete fazer o possí\ cl para adiantar o processo. pois
reconhece a emergência do caso. O conselheiro da Sl'1 [(' Julio Kaib propõe a prolessora
Márcia Adriana do 1 FPA que se faça uma explanação cm linhas gerais dos estudos
realizados no lix5o de A ltani ira e que se convide ('Smara M uiticipal de Vereadores dos
municípios de Vitória elo Xingu. Brasil Novo e A liam ira ..I5 elite as secretarias envolvidas
diretamente com o assunto não se fazem presente e a população precisa ser iii formada das
atividades realizadas. Proposta prontamente aceita por todos os demais conselheiros.
A presidente explica o porquê elos Conselheiros, estarem curiosos no que tange ao assunto.
por que elesquerem se sentir esclarecido. o Senhor Jadeici fala: até l)ort.l1Ie se alguém
pergunta al guma coisa sobre o assunto, agente sabe rcspondcr. A pi'csideuilc leu o
documento do Seiihor Jaderci. sobre a UbSOlviÇS() da Empresa Parque Temático Recanto
Cardoso. O mesmo agradece a Deus pela conquista. Pois loram muitas noites ele sono
perdidas. Agora graças a Deus é só alegria. ( ) conselheiro 1 Seio compartilha com a alegria
do Ami go e também o parabeniza pela vitória alcançada. A presidente di/ que é perti ticilte
uma	 'lmoção elo Conselho para o Parque emútico Recanto Cardoso lazer um documento
para o Ministério Público ele agradeci inculto e foi aprovado as propostas. [stú presente um
representante dos postos de lavagem. de muitos que fiaram convidados, só ele aceitou o-
convite o proprietário elo Lava jato querubim na \" ia Oeste, o senhor \'almir. a presidente

u	 \ lL.	 111 	 i c.m.',d,i 1
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(hz não queremos punir ninguém, luas que sejam miti gados OS impactos. Per gunta COIfl()

para eles lavarem carros. como devM ser a lavagem dos caminhões de boiadeiro? Ele liIa
que esse tipo de carro não é lavado no 5CU posto. porque o espaço pequeno. 1 Ic diz que já

e;tá se adequando para sair da rua a litii de evitar jogar (ieua nas pessoas que e'to
Fssan(lo na rua. O senhor Lucio pergunta: como o empreendedor vé como soluço? Lle
diz que é cada um se or ganizando. A senhora Augusta diz que o certo seria os caniinliôes
irem para o lava jato sem dejetos o conselheiro Lucio concorda e diz que já havia !tlado. na

reunião passada sobre isso. A presidente diz na secretaria só existe um Licenciado. Se Isse
pegar ao pé da letra íecharia tOdIOS OS l0 s t0S da cidade a gente reconhece a situaçio

económica. a maioria são arrendatírios. C preciso lazer \isi Las. quando chamamos para
conversar eles hicam desesperados. é preciso ir descaracterizados o proprietario do la a
jato. diz nem todos se comportam assim como a senhora esta lidando numa boa, al g uns ji
chegam dizendo que vio multar. diz que gostaria que a secretaria fizesse uma visita no seu
estabelecimento de trabalho, porque quer lizer tudo certo. A presidente diz (UC \ai marcar

uma visita técnica. No havendo mais nada a tratar a Sra. /elma Luzia da Silva Costa
agradece a presença de todos e encerra a reunião às 17 h e 42 minutos. Nu. .laqueline
Carvalho Bezerra. responsável por secretariar esta reunião. lavro a presente ata que seri
assinada por mim e pela presidente lo Conselho MunicipalpaI de Meio Ambiente AI tamira.

24 de setembro de dois mil e dez.	
c 0LL	 '-

:\t da 55 Iun	 iiiii:t kK,('i.:h	 \	 niII).:I	 \j.,	 \mhi.:ai	 re;iIi.'tia ;i)	 '.-1 dc setembro de

2010 9 em AIi:tmmiira-l\. \. ( 'cmitr de .-\mtcammaR de •\Itamira
A. .-\ces5 (11) i, si) Prcme;n - (I-l'' 08_70-000	 .\Itainiii l'iii
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária	
ri

Data: 24 de setembro de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h

•:• Palita:

•:• APROVAÇÃO DA ATA DA 3O REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMAM.

•:• Informes;

•:• Encaminhamentos à cerca de cargas: Caminhões Boiadeiros na
Zona Urbana.

•:• Aterro Sanitário de Altamira; Remediação do LIXÃO.

••	 _____	 (ofl'LIhLuOSIflstituiçio
) 1	 tular: Josá_Maria Santos Silva 	 ('(.)N\ 1 1lF
02	 Stil)leiite: Arnaldo Sousa Campos 	 CONAI I • -
03	 itun .Afflôni Pereira Martins 	 IFVPP

r04	 Suplente: M á rcia Nascimento Castro 	 FV ll	 F
j 05 1 Titular: Raimundo Nonato (iomes dos Santos 1 Colónia de Pescadores Z - 57 	 1

I ±'PJ	 li)_ViiL_SisL 	 Lf.07	 Titular: 1 ácio Francisco de Paula Costa	 AI MAl'	 i	 1
SlJitJ	 iAm	 a Silva Neta	 1 \l\1\ 1

09 1 Titular: Jadei-ci (sar Cardoso—_—ardoso Parque, [eniál CO Recanto Cardoso	 P
10	 Suplente: Janilde Cardoso dos Santos	 ______ I'arqiie lemático Recanto Cardoso 1	 F
II	 Titular: Rainiio Meireles

[12_StipIettWikoiiMartisdaSiIa 	 UHA

_
14 1 Suplente: Silvia Bezerra de Góes 	 '1 IA IA
15 1 Titular: 	 ii k ilbu 	 - SFMI(

.	
16	 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira	 L_\11 1: 	 F17	 ittiIt ltalo\hucio li nuto dL Oliveira	 \Iniistcnol'uHico
18	 SupI te:RosanaRodriues Fui?. 	 Miiiisto Público
19 PTukir:Ze!maLiiad:iS i Costa  51AL__________________
20 Supleiite:Jaquene(arvauioBezerra 	 - -	 SFMAT -- -	 -	 -	 -

()13S1J? 1'. 1 (, '(JL'.S':

INS'ri Ll ÇiO 1)/IS RE/JAJÕES:

I. Verificação da presença e existência de quorum' para sua instalação;

Avenida Via Oeste. n'. 3300— Independente 1 Cep 68372-610 Tel (93) 3515-2714.
e-mail: comam altani ira(valioo.com .br	 A tatu ira - Pará
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COMAM

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

II. Aprovação da ata da reunião anterior;

III.Ordem do dia;

IV.Leitura e despacho do expediente:

V.Prestação de contas;

VI.Assuntos pautados:

Palita:

•:• APROVAÇÃO DA ATA DA 300 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMAM.

60 •:• Informes;
•• Encaminhamentos à cerca de cargas: Caminhões Boiadeiros na

Zona Urbana.
•• Aterro Sanitário de Altamira; Remediação do LIXÃO.

VII.Informes Gerais.

••

Avenida Via Oeste. n 1 . 3300 - Independente 1 Cep 68372-610 Tel (93) 3515-2714.
e-mail: comamatam ira vahoo.com .br	 A Itam ira lará
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