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ATA DA 45d REUNIÃO DO CONSELHO
4
	 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -

5
	

COMAM, REALIZADA NO DIA DE
6
	

DEZEMBRO DE 2009. EM ALTAMIRA -
7
	 PARk

8

9 A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da
lo Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do
11 Meio Ambiente - COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.
12 No Décimo oitavo (lia do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, das
13 dezesseis horas e trinta minutos às dezessete horas trinta e oito minutos, no
14 Auditório do Centro de Artesanato de Altamira - CAA, situado a Rua Acesso
15 II, n° 800 - Bairro: Premem Altarnira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros
16 Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente -
17 COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 01 do segundo livro de
18 presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima Si-'. Zelina
19 Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a todos e passa para a aprovação da 441

20 ata da reunião ordiiiária do COMAM, pedindo que seja aprovada em Janeiro de
21 2010 passando para os informes, Educação Ambiental; Captação de água
22 COSAMPA; Limpeza Urbana; Licença Ambiental Rural LAR,
23 Geo processa mento na SEMAT. O Representante da colônia de pescadores o
24 senhor Raimundo, se manifestou ao falar sobre a pesca errada e sem controle
25 afirma que é necessário uma pesquisa acirrada sobre o caso, e que haja
26 punição, pois desta forma funciona pois aconteceu anteriormente e deu certo. A
27 população não tem limite do mês de dezembro até abril, acontece a desova e
28 não há respeito quanto a isso. A presidente fala sobre a COSAMPA e fez a
29 leitura do oficio à cerca da área de ocupação da captação de água no Rio Xingu.
30 para documentar a área informa que recebeu uni oficio sobre a captação de
31 água. Mudando de assunto a presidente avisa sobre a r conferência municipal
32 das cidades que vai acontecer dia 21/12/2009 no Centro de Convenções de
33 Altamira das 7;30 as 17:00 lis. Ainda compartilha sobre um projeto para aterro
34 sanitário foi protocolado no Portal de Convênio SINCONV, proposta N°
35 054606/2009 em 03/08/2009, no ministério do das cidades no valor total para a
36 obra do aterro sanitário R$ 6.299.831,44 e para a remedi ação do lixão de
37 41 Altamira, foi enviado a Proposta N° 09875412009 ao ministério do meio
38 Ambiente no valor total de R$ 256.395,49 e pede aos conselheiros que
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monitorem a consolidação dos convênios e em tempo a execução das obras.
40 Para remediar a situação de entulhos nas vias públicas propõe um trabalho
41 com os adolescentes para elucidação sobre Educação Ambiental para que os
42 mesmos possam trabalhar na cidade em uni horário que não seja o que ele
43 estuda para ficar em pontos estratégicos da cidade orientando o destino do lixo,
44 para que possamos ter uma cidade limpa evitando proliferação de urubus. A
45 idéia é de 20 adolescentes no turno da manhã e 20 a tarde. Houve unanimidade
46 na aprovação do pleito de Educação Ambientai e com financiamento, pelo
47 Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMA. Continuando aos informes, A
48 presidente fala sobre a Licença Ambiental houve a apresentação aos
49 conselheiros dos ofícios enviados para a Secretaria de Estado do Meio
50 Ambiente-Sema, pleiteando Convênio para o cadastro Ambiental Rural - CAR
51 e a Descentralização para novas atividades de impacto local Para a SEMAT a
52 partir de 2010 no município de Altamira e que será preciso a aquisição de
53 imagens de satélite e software especializados para fazer o licenciamento
54 Ambiental Rural- LAR na SEMAT, ficando aprovado a aquisição dos itens com
55 recursos dos FMA, e a outra parte dos valores ficando por conta da Prefeitura
56 Municipal de Altamira, através da Secretária Municipal de Planejamento-
57 SEPLAN no município de Altamira (Zona Urbana e Zona Rural) buscando a
58 qualidade de vida a todos os municípios e houve a aprovação e
59 comprometimento das entidades membros do Comam, no monitoraniento dos
60 recursos financeiros do FMA . O presidente da AIMAT o Sr. Lucio Costa,
61 sugeriu uma parceria com que já tinha experiência no assunto para fazer uma
62 coisa bem feita, então que a parceria fosse feita com o FortXingu pediu para o
63 -conselho acompanhar de perto para sair desse desmatamento desenfreado fez
64 ainda uma ilustração sobre uma avalanche, cai uma pedra e vem caindo
65 derrepente tem uma montanha de pedras cada espaço vai sendo preenchido,
66 poreni de forma errada. Ainda falou sobre uma conversa que teve com a
67 governadora sobre as viaturas, ela 76simplesmente baixou a cabeça e disse que
68 já havia enviado as viaturas para Altamira. A presidente diz: é preciso
69 desempenho, e muito esforço para lutar, fazer o dever de casa com muito
70 empenho e pediu que houvesse uma intensa participação dos conselheiros do
71 Comam, especialmente no assunto concernente ao emprego correto tios
72 recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serem utilizados somente na
73 gestão ambiental e fortalecimento tia SEMAT. Finalizando, a Sra. Zelma Luzia
74 da Silva Costa deseja a todos um feliz Natal e agradece por mais um ano de
75 trabalho. Nada mais tendo a tratar; eu, Jaqueline Carvalho Bezerra,
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76 responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada
77 por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira,
78: 18 de dezembro de dois mil e nove.
79
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