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REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA 1)0 CONSELEJO
\IUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM REALIZADA NO DIA 22 DE
\IARÇO DE 2006. EM ALTAMIRA -
1,\Z \.

A iCLiiii() Foi presidida pelo Ilustríssimo selilior secretário \IIIni(ipal da (e.tão do
Meio Ambiente e Turismo Presidente do (oiiselho Municipal do Meio Ainbieii(e -

(JMAM. o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

\ igsHnO scgiindo dia do mês de março do ano de dois mil e seis, das dezesseis horas e
tri'ita minutos às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da SEMAT, sito à

Avenida Via Oeste, n o 3325. em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustrissirno 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

da Silva. Reuniram-se os Conselheiroslheiros Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente. conforme assinaturas constantes á folha 08 do livro de
nrseflÇa. A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente, que agradeceu a presença de todos e

desejou boa tarde, em seguida foi feito à constatação que à primeira chamada, às dezesseis

horas, não havia quorum e	 imento Interno no capitulo VI Articonforme o Reggo! 7 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 exercicio 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 quorunl mínimo de um terço de seus
maiibros integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezesseis horas e
trinta minutos, havia quorum e a reunião foi iniciada pelo Sr. Francisco Eduardo Modesto
da Silva que lê a pauta a ser debatida: Resultados dos Estudos da Comissão Especial. na

Prossegui tido o Sr.-3 rab
Presidente, faz alguns comunicados: * O Sr. Presidente na condição de coordenador cio
Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira esteve, junto com dois técnicos
da SEMAT (Alessandra Lima Moura e Raimundo Pereira Barbosa Neto) em Marabã, nos
dias treze a dezesseis de março de dois mil e seis, participando da capacitação do para a
execução do Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada, e diante dessa capa citação suas
dúvidas, assim corno a dos técnicos, foram totalmente esclarecidas: e agora sim o Projeto
sera implementado. Foi realizado o evento previsto para os dias dezesseis e dezessete de
março na Casa da Cultura para lançar o edital 001/2006 FNMA, e ainda neste evento
contamos com participação satisfatória dos representantes de órgão interessados do
niunicipio de Altamira e também de município S cia região. só da SEMAT participaram
cinco representantes, e a SEMAT em parceria corri a SEMAGRI elaborarão um projeto
ïcsondendo ao edital. E se caso não for possível essa parceria, a SEMAT estará

2
3
4

6
7
8
9

lo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46



2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1)

13
14
15
ló
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

procurando parceria com AIMAT ou SIMBAX para que estejam elaborando um projeto
que beneficiará. certamente. a nossa região. Continuando com os informes a palavra é
passada ao Sr. Lúcio Costa - conselheiro titular do COMAM e representante da AIMAT,
que a utiliza para informar que esteve uma semana em Marabá, e lá recebeu a inforniação
de que o IBAMA estará passando todas as informações e responsabilidades necessárias ao
Estado. O Sr. Lúcio afirma que a criação da SEMAT tem muito haver corri essa atribuição e
o estado irá passar algumas responsabilidades ambientais ao municipio, e o Estado
precisará muito de nossa contribuição. A palavra é passada ao Sr. Presidente que relembra

ti a sua própria legislação o Estado não passaráaos conselheiros que se o municipio não t 
atribuição alguma. Em Marabá o Sr. Toni - Assessor da Secretaria Municipal do Meio
:\inbiente, de lá, se colocou a disposição da SEMAT para ajudar no que for preciso na
questão de legislação ambiental do municipio de Altamira. Esteve em Altamira duas
teenicas da PARATUR visitando os trades de turismo do municipio para convida-los a
estarem no dia 24 de março na ACIAPA na palestra de divulgação da til FITA - Feira
Internacional de Turismo da Amazônia - 2006, que acontece de 15 a 18 de junho de 2006.
cm Belém Pará na ACEAPA. No dia vinte e uni de abril estará acontecendo o VI Torneio
de Pesca de Pacu de Seringa, e esse ano a quantidade de peixes pescados irão diminuir. pois
o pacu é um peixe que só tem existe em Altamira. A palavra é passada a Sra. Maria
-\ugusta da Silva Neta Conselheira Suplente do COMAM e representante da SIMBAX, que
reforça a última informação dizendo que os pescadores trazem peixes que pescam no
l'omeio. e sugere: no dia que a organização do evento fizer reunião corri os pescadores é
bom que os conselheiros estejam presentes para acompanharem e participarem da
1-iscalização, e para finalizar a sua participação no momento. a Sra. Maria Augusta pergunta
e durante esta reunião falaremos das cartilhas do "urubu na pista". O Sr. Presidente

responde que não, pois haverá reunião com a INFRAERO para divulgação do conteúdo da
cartilha. Neste momento foi dada urna cartilha para cada conselheiro. O Sr. Presidente
passa a palavra à comissão especial que se reuniu dia vinte de março de dois mil e seis para
elaborarem o Plano Anual de Atividades do COMAM. Com a palavra a Sra. Zelma Luzia

Lia Silva Costa conselheira suplente do COMAM e representante da SEMAT e unia dos
quatro integrantes da Comissão Especial, se manifesta informando a todos que a reunião,
conio prevista, aconteceu na AIMAT às quinze horas e que lá foram lido as todas as
propostas da 11 Conferência Regional do Meio Ambiente com referência às temáticas
relacionadas às Comissões Técnicas Permanentes do COMAM foram elencadas as
prioritárias a serem apresentadas ao plenário, na reunião extraordinária do dia vinte e dois
de março, estudaram também as Propostas do Estado e chegaram ao consenso de sugerir a
plenária do COMAM que sejam tirados três Comissões Perrnanentes, para começarem a
trabalhar à luz do Regimento Interno aprovado aos dias quinze de Fevereiro de dois mil e
seis pela Plenária presente e posto na Resolução! COMAM n 0 001 de IS de fevereiro de
dois mil e seis, e sugerem que as três Comissões sejam ás seguintes: Agenda 2 1: Cidade
sustentável, englobando: (Resíduos e dejetos. Educação Anibiental e Assuntos Juridicos)E
Desenvolvimento Rural Sustentável englobando: (Recursos Naturais. Fauna e Flora e
Unidades de Conservação). O plenário aprova a sugestão e cada presente indica a qual
segmento pretende participar. Ficando então assim: Agenda 21: Francisco Eduardo
Modesto da Silva. Flávio Bezerra Barros, João Evangelista Pereira Primo. Roberto José
Scarpari, Ribamar Rodrigues dos Santos. Márcia Nascimento Castro. Cidade Sustentável:
Maria Augusta da Silva Neta. Julio César KaIb. Gleidson de Oliveira Marques. Mavsa
Gualberto da Silva, Láudio Castro Leite, Ozeas Bezerra Barros. Desenvolvimento Rural
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stentável: Lúcio Francisco de Paula Costa Zelma Luzia da Silva Costa. Francisco Leite
Sbrinho, Antônia Meio da Silva e Justino da Silva Bequiman. As Comissões Permanentes
aqui votadas têm vinte dias corridos (até o (lia onze de Abril), para se reunirem e discutirem
ore o material que lhe foram entregue no momento. sobre a Conferência, devidamente

separado, por assunto a ser discutido dentro das Comissões, A Sra. Zelma ainda faia que é
importante que cada um tome as devidas providências para sensibilizarem os faltosos da
importância de tomarem partido de sua responsabilidade como conselheiro e como
integrante de sua respectiva Comissão. A palavra é passada ao Sr. Presidente que reforça a
ideia da Sra. Zelma, e ainda fala que se preocupa muito com a responsabilidade que cada
integrante da Comissão terá. A palavra é passada ao Sr. Lúcio Costa Conselheiro Titular cio
(vIAM e representante da AIMAT, que diz que embora se preocupe é bom que cada
reente se responsabiliza de mobilizar os demais conselheiros faltosos ou não que

integram sua Comissão. A palavra é passada ao Sr. Presidente que pergunta se algum
orrse1heiro faz idéia do que pode ser assunto de pauta para a próxima reunião ordinária do

COMAM no dia trinta e um de março. A Sra. Zelma se manifesta sugerindo que o assunto
seja as Unidades de Conservação ao Sul do Municipio de Altamira, onde a SEM AT. a

SEMEC e a SESMA, estejam disponibilizan(lo seu material de acervo para o Plenário, e
ainda o [BAMA poderia contribuir muito além da FVPP, pois os mesmos têm um amplo
conhecimento do referido assunto. A Sra. Maria Augusta diz, agora com a palavra, que ela
izuaI muitos, não sabe definir bem certos conceitos de Unidade de Conservação e outros
relacionados. O Sr. Júlio Kaib, diz que pode estar disponibilizandlo alguns conceitos bem
didicos de UC'S. O plenário aprova a pauta. A palavra é passada ao Sr. Lúcio Costa, que
prope, que o COMAM faça um esforço para pressionar os responsáveis, a instalar a

erência do IBAMA Regional em Altamira. Então a Sra. Zelma pergunta a Plena* ria se esse
pode ser um assunto de pauta, e ainda comenta que o COMAM tem todo poder de enviar
uma moção para a Ministra do Meio Ambiente solicitando a Gerência do [BAMA em
Altainira. Todos concordam com a segunda pauta sugerida. Encerrando, o Presidente da
mesa, agradece aos presentes e se despede. Nada mais a tratar, eu, Elisãngela Silva de
O1ivra, lavro a presente Ata que será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho

m t ,ní-_, ip̂al do cio 
Ambiente. Altamira. vinte e dois de março de dois mil e seis.
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INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES:

1.	 Verificação da presença e existência de "quorum para sua instalação:
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na seunda convocação, após 30
minutos.)

EI.	 At'o açao da ata da rcunuo :tiio.

Ordem do dia:

%	 Leitura e despacho do expediente;

Prestação de contas;

Vi.	 Assuntos pautados:
-

ftc	 &

VII.	 Informes gerais.

Avenida Via Oeste. n" 3325 - Itidependente 1 Cep 69372-0 lO Tel (93)3515-3322	 e-mail
comam altaln ira dvahoo.com .br	 Altani ir.i Para
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COMAM	 1

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária: &^1
Data:	 de 	 de 2O0
Hora:
Pauta:

--o -
Jc2 -

- ____--- -	 ----	 -

Conselheiros	 - - - -	 Instituição	 - -	 -
Gi	 Titular: Justino da Silva Beqjmam' 	 _J_CONCOMAT -
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho -	 ('ONCOMAT
03 Titular: Antônia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 )(	 F'VPP
0	 Titular: Raimundo Nonato Gomcs dos Switos Colônia de Pescadores Z

157__
0 r Suplente: Láudio Castro Leite	 Colônia de Pescadores Z -

- - 57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa' /	 AIMAT	 *
OS Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 •	 C'AMPEALTA	 O

10Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
li Titular: Flávio Bezerra Barros	 r	 LÏFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo	 UEPA
13 Titular: WalberFeódeOhveira	 •	 IBAMA
14 Su p lente: Roberto José Srnri	 i(	 IRAMA

15 Titular Júlio César Kalb 	 SEMLC	 *
16 Suplente: Rairnunda Silva de Oliveira' 	 1	 SEMEC
17 1 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos 	 .	 Ministério Público	 -
18 Suplente: MavsaGua1berto da Silva 	 -	 Ministério Público
19 Titular.- Francisco Eduardo Modesto da SiIaXSEMAT
20 Suplente:Zelma_Luzia -da Silva çosta - - - SEMAT
0BE1? 14 ÇQES:

-

° 2»u	 idi2Y^	 L	 1i	 2Lc

11
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Avem!a Vta Oeste. n". 3325 - Independente 1 Ccp 6 8372-010 Tel (93) 35 1	 322 e-miI
comam altaimra_a yahoo com br	 AI ia i	 -
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CONSELHO Mt 1 NICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Oficio Circular n° 21/2006-COMAM

Altarnira-PA, 27 de dezembro de 2(}0,

A sua Senhoria (o) a Senhor (a)

Conselheiro (a)	 do COMA\l

ALTAM IRA-PARÁ

Assunto:	 Alteração de data da 128 Reunião Ordinária do COMAM

Senhor(a) Conselheiro(a),

1 Ao cumprimentá-lo(a) respeitosamente. vimos comunicar a vossa

senhoria, que em virtude do Reveillon-2006, estamos transferindo a 12 Reunião

Ordinária, para a 1" (primeira) quinzena do mês de janeiro-2007, que se realizará como

2	 \poiiil1us	 i	 p;wii;utJL'	 at 5!1Cití	 Ii\ 10 J	 )1tUL

contraposições à decisão, até o dia 29/12/2006, para a Secretaria Executiva do

COMAM:

• Endereço: Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM

Avenida Via Oeste n° 3325

Bairro Jardim Independente 1

Tel/fax: 3515 - 3322

E-mail: comani_altamiraà)yahoo.coni.br

3.	 Colocamo-nos a disposição. para elucidarmos, as dúvidas necessárias

ao Nom andamento de nossas ações ambientais. Subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

FR\\(iS(() 1.1)I.\RD() MODESTO DA Sl1.\A
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Avenida Via Oeste. ii. 3325 -Independente 1 Cep 68372-61() Tcl (93) 3515-3322.
e-inaif. coinainaRamiraavalioo.coin.br 	 Aliarnira - Para.
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INSTA L4Ç-() DAS REUNIÕES:

1.	 Veiificação da presença e existência de "quonIm' tara sua instalação:
(6 meinhios na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, após 30
minutos.

II.	 Aprovação da ata da reunião anterior.

111
	

Ordem do dia:

Iv.	 Leitura e despacho do expediente.

V. Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:
1 A

VII. Informes gerais.

II,,. ,.	 á ..j	 .0..	 Á. •.	 .	 -	 .*

-.

u

$	
-

Q- eJ-'	 LrLL O


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

