
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 33 :' REENIÃO ORI)INÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO
I)IA 28 DE NOVEMBRO DE 2008. EM
.•\LTAM1RA - PARÁ.

À reunião foi presidida pela Ilustríssinia Senhora Secretária M unicil)aI da Gestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a
Senhora Zelma Luzia cia Silva Costa.

No vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas e
,vinte e cinco minutos às dezoito horas e dez minutos, na sala de reuniões do Centro de
Artesanato de Altamira - CAA. sito à Rua Aceso 11, N° 800 - Premem: sob a presidência da
lustríssima Si'. 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 30 do livro de
presença. A reunião é iniciada, pela Presidente do COMAM, a qual saúda a todos os presentes, e
pede que seja inserida uma pauta de ordem do dia é claro que se aprovado pelos conselheiros.
tendo. portanto à aprovação dos conselheiros, a Presidente diz que a pauta é sobre a Construtora
Andrade Gutierrez, e explica que essa construtora precisa de uma licença assinada pela Prefeita
Municipal de Altamira. a Excelentíssima Senhora Odileida Maria de Sousa Sampaio, mas antes
precisa que seja passado per este conselho de Meio Ambiente que é consultivo e deliberativo, e
então pede que os conselheiros a ajude a dirimir essa situaçào corretamente que se instalou na
Secretaria Municipal da Gestão do meio Ambiente e Turismo - SEMAT. Logo em seguida a
representante da SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente a Sr'. Solange Henchen
Trevisan que irá falar sobre os trabalhos executados pela SEMA em nosso município, dando
prosseguimento a mesma relatou um pouco do que seria apresentado e irá falar sobre a Educação
Ambiental e o Cadastramento Ambiental Rural - CAR. e diz o que a SE-,MA está fazendo de fato
em Altamira que é trabalhar o CAR. ele não é só uma licença mas também é um certificado que
deve ser gratuito para todos os trabalhadores rurais, desde o pequeno agricultor que não possui
título definitivo até ao maior que já possui. esse cadastro também é único. e não tem validade
será passado de um agricultor para outro. Solange tienchen Trevisan também informa que a
SEMA está instalada no prédio da EMATER. e que todo e qualquer Cadastro Ambiental Rural.
será passado a EMATER. que também irá receber as pessoas para estar fazendo o CAR. ela
explica que já estão sendo treinados técnicos da [MATER, para ficarem aptos a realizar o CAR
com precisão. A mesma deixa claro que o CAR - Cadastro Ambiental Rural, não é efetuado em
um dia, mas no tempo de aproximadamente (0 1) um ano, para que possam ser inseridos todos os
dados no sistema, não é rápido o processo, é um pouco lento, primeiro serão realizadas vistorias
e fiscalizações nas propriedades e isso leva tempo. O que na verdade o CAR irá realizar é a
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Educação Ambiental e conscientizar o produtor rural de que ele não pode desmatar mais que
(20%) vinte por cento de sua área, e preservar OS (80%) oitenta por cento restantes, temos
cumprir coma lei. Ainda com a palavra Solange Henchen Trevisan disse que a EMATER. irá
realizar os trabalhos de campo com os técnicos e a SEMA ficará com a parte de analisar se
aquele produtor está ilegal ou não, mas deixa bem claro que não haverá multas. se  o produtor
desmatou ele irá fazer o trabalho de reflorestamento de sua área para se regularizar e fazer a
ireservação das APPs - Arcas de Proteção Permanente, que terá um prazo estimado de (30)
trinta anos para fazer o reflorestamento dessas áreas degradadas que foram feitas pelas
queimadas e os desmatamentos, e terá também a ajuda do IDEFLOR - Instituto de
Desenvolvimento Florestal que estará disponibilizando as sementes e financiamento para os
agricultores rurais. Finalizando coma a sua apresentação Solange 1-lenchen Trevisan agradeceu
pela oportunidade de estar mostrando um pouco do trabalho que está sendo executado pela
SEMA, não só para o município de Altamira, mas também para os municípios vizinhos da
região. No segundo ponto de pauta que seria os trabalhos realizados pela FVPP no município de
Altarnira. apresentado pela Fundação Viver Produzir e Preservar, que não se fez presente e até
agora não deram nenhuma justificativa. Então passando adiante para o terceiro ponto de pauta
que é o Zonearnento Ecológico Econômico - ZEE, que será apresentado pela Agente de
Fiscalização da SEMAT. Alessandra Lima Moura, que inicia dizendo que o projeto já foi
c-oncluído a menos de um ano e que a última etapa foi fechada agora devido ao repasses de
recursos financeiros do FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente. A metodologia do
2oneamento é indicada pelo ZEE Brasil e está em fase de prognóstico para ser levado a Câmara
de Vereadores para ser apresentado a eles para que seja aprovado e possa virar lei, a mesma
:crcdita que seja aprovado ainda este final de ano. Alessandra Moura fala que Altamira hoje é o 1
primeiro e único município a ter elaborado o ZEE. consolidado e que se efetive como -
instrumento de gestão para o município, o documento encontra-se na Câmara de Vereadores, a
pedido do Fórum na última reunião pelos membros para que viesse a ser apresentado em plenária
.o COMAM- Conselho Municipal de Meio Ambiente. No quarto ponto de pauta a Presidente
r1 . Zelma Costa fala da Execução da Agenda 21 Local no município de Altamira onde será

apresentado no Dia Mundial do Meio Ambiente em (06/06/2009': seis de junho de dois mil e -
ove, e o recurso está sendo financiado pelo FMA - Fundo Municipal de Ambiente no valor de

R$(34.750,00) trinta e quatro mil setecentos e cinqüenta reais, pela aprovação em plenária dos 'k
conselheiros do COMAM, que aprovaram por unanimidade, e o valor já se encontra na conta
específica do FMA, passado pela aprovação dos conselheiros que será feita a retirada do valor
citado acima. A Presidente adianta aos membros que as oficinas terão início a partir do dia
primeiro de dezembro ainda este ano de dois mil e oito para darmos andamento aos trabalhos de
execução da Agenda 21 de Altarnira. No quinto ponto de pauta o Agrônomo da SEMAT. Charles
Alves de Souza apresenta e íaz a prestação de contas em uma planilha que é vistoriada pelo
mesmo todos os dias, e fala que de primeiro até vinte e sete de novembro de dois mil e oito foi
arrecadado o valor de R$(1.921.3 1) mil novecentos e vinte e um reais e trinta e um centavos, na
conta específica do FMA. faltando o deposito de 0.05 por cento da Prefeitura Municipal de
Altamira, no total de (03) três LI - Licenças de Instalação. (03) três LP - Licenças Prévia e (04)
quatro LO - Licenças de Operação totalizando (10) dez licenças: ao todo hoje tem R$(54.286,36)
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cinqüenta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos das taxas
concernentes aos processos de Licenciamento Ambiental. A Sra Zelnia Costa representante titular
da SEMAT. pede a permissão da plenária para que seja elaborada uma marca do FMA - Fundo
Municipal de Ambiente, através da empresa Altamídia do Conselheiro Júlio César KaIb que irá
apresentar na próxima plenária, concedida a permissão. No sexto e último ponto de pauta sob
inserção que foi solicitado pela Presidente Sr`. Zelma Costa, sobre a Construtora Andrade
Gutierrez, diz que já recebeu documento e várias visitas, dos mesmos solicitando a emissão de
renovação de (03) três processos junto ao DNPM - Departamento Nacional de Produção
Mineral, que solicita a facilitação dos trãmites de liberações para as requeridas autorizações dos
processos. A Sr1 Presidente Zelma Costa diz à plenária que este processo administrativo não
compete só a SEMAT. deve ser levado aos membros deste Conselho de Meio Ambiente, para
que sejam tornadas todas as decisões, pois é preciso muita seriedade quanto ao supracitado
pleito, não queremos obstacular o andamento dos trabalhos da BR- 230. é que já estamos
íiizendo os processos de licenciamento na SEMAT conforme o Termo de Descentralização
Ambiental. Pois se a SEMAT facilitar, não vai ter como provar a arrecadação do Fundo
Municipal de Ambiente sem ter nenhuma cópia de documentação original, que seja levada
diretamente a Prefeita para ela assinar, a concessão de Licença Especial a Empresa Andrade
(utierrez, para não passarem pelos processos de licenciamento ambiental regularizados
atualmente pela SEMAT, que segundo eles, só aqui em Altamira que está obstaculando, em
outros municípios não houve nenhum problema. Depois de ouvidos os conselheiros entraram em
comum acordo, que tem tramitar sim e seguir os processos de licenciamento, todas as licenças
serem passadas pela SEMAT. Encerrando, a Sr 1 . 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. Sara Alves dos
Santos, responsável por secretariar esta reunião. lavro a presente ata que será assinada por mim e
pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Sr'. Zelma Luzia da Silva Costa.
Altamira, vinte e oito de novembro de dois mil e oito 	 50j,JÇv.
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• FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 110 33-1	 Extraordinária:

Data: 28 de novembro de 200$ (sexta-feira)
Hora: 16: 00 h
Pauta:

1. Apresentação das ações, programas e projetos da SEMA, no

Município de Altamira;

2. Apresentação das ações, programas e projetos da FVPP, no

Município de Altamira;

3. Zoneamento Ecológico Econômico de Altamira;

4. Informes.

N°	 Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONALT
02 Suplente: Paulo Ferreira Lopes	 (ONALT
03 Titular: .Antônia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento ('astro 	 FVPP
05 Titular Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colónia dePescadoresZ - 57
06 Suplente: Edivaldo Guiniaràes da Silva 	 Colônia de Pescadores Z-57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 AIMAT
08 Suplente: Maria Augusta cia Silva Neta	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 CAMPE.ALTA
lO Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA

Titular: Irlanda de O Miléo	 UFPA
12 Suplente: Wilson Martins da Silva 	 UEPA
13 Titular Walber Feijó de Oliveira 	 IBAMA	 - -

114 Suplente: Roberto .ksé Scarpaii 	 IBAMA	 P
15 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC

116 Suplente: Raiiminda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos	 Ministério Público

Suplente: Maysa (ivalberto da Silva	 Ministërio Público
19 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEMAT

F2 Õ Suplente: Raimundo Pereira Barbosa Neto 	 SEMAT

()/?,S'EJ? U4 ÇQ/..\':
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I/VST-IL-1 Çi() DAS REUNIÕES.

1. Verificação da presença e existència de quonim" para sua instaIaço:
(6 membros na primeira convocaçio e 3 membros na segunda convocaçào.
após 30 minutos.

II. Aprovação da ata cia reunião anterior:

M. Ordem do dia:

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:

1. Apresentação das ações, programas e projetos da SEMA,

no I'%Iunicípio de Altamira;

2. Apresentação das ações, programas e projetos da FVPP,

no 1\Iunicípio de Altaniira;

3. Zoneamento Ecológico Econômico de Altamira;

4. Informes.

VII. Informes Gerais.
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