
CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIO AMBIENTE

ATA DA 53' REUNIÃo ORDINÁRIA 1)0
CONSELho MUNICIPAL. DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 27 DE AGOSTO DE, 2010. EM
ALTAMIRA - PARA.

7
8
9	 A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal

10 da Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho
11 Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a Senhora Zelma Luzia da
12	 Silva Costa.
13
14
15	 No visimo sétimo dia do mês de aiosto do ano de dois mil e dez. das
16 dezesseis horas e quinze minutos às dezessete horas e dezoito minutos, no
17 Auditório cio Centro de Artesanato de Altamira - CAA, situado a Rua Acesso
18	 ii, n o $00 - Bairro: Premem Altamira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros
19 Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente
20 - COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 12 do segundo livro de
21	 presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima Si. Zelma
22Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a todos e passa para a pauta do dia. A
23 primeira é a aprovação da ata 52 Reunião Ordinária do Conselho Municipal
24 do Meio Ambiente, onde todos os presentes foram unânimes em aprová-la
25 Passando para os informes. O Conselheiro Julio KaIb da SEMEC fala sobre os
26 projetos no valor de 5.000 (cinco mil Reais). E um projeto muito bom. A
27 presidente fala da resolução do COMAM principalmente das empresas
28 mineradoras financiavam os projetos de Educação Ambiental nas escolas
29 como forma de mitigar os impactos cio Meio Ambiente então existem
30	 mineradoras no Município nos distritos de Cachoeira da Serra e Castelo dos
31	 Sonhos tem vários canteiros de empresas Mineradoras por causa da 13R 163 5 e
32 aienl da Licença Ambiental que estamos iizcndo, estamos considerando a
33 Resolução COMAM e exigindo das empresas cada Licença num projeto de
34 Educação Ambientai financiado, e como são de alto impacto o financiamento
35 será de cinco mil Reais isso vai para a Conta cio Fundo Nacional de Meio
36 Ambiente a SEMAI7PMA vai colocar na conta da escola, o pr jeto está
37 dentro da pasta do Licenciamento, a empresa tem os projetos em cópias a
38 escola vai desen volver o projeto e virá perante o COMAM prestar conta do
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CONSELhO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

dinheiro e das ações, a escola e a empresa financiadora. A presidente pergunta

se o conselheiro Jaderci tem informe sobre o parque Ambiental Recanto

Cardoso ele fala que processo cia barragem foi arquivado no MPE e se propôs
enquanto empreendedor trazer diante (ia plenária do COMAM a
documentação que o Juiz deu a sentença para que os conselheiros tomem
conhecimento do teor cia sentença. O conselheiro ítalo cio MPE se manifesta
ao dizer que continua recebendo denuncias de poluição Sonora diz que o Dr.

Emerio tem procwado um meio para solucionar o problema. A presidente faia

com relação aos informes na área de Poluição Sonora está procedendo desta
maneira a pedido cio Dr. Emerio contatamos os órgãos que trabalham
diretamente com a questão de monitoramento ambiental para aprender a lidar
com o equipamento decibelimetro dentro das normas Técnicas da
organização mundial de saúde e da Associação Brasileira cie Nornias Técnicas
então permitiu que a SEMAT comprasse com Recurso financeiro do Fundo
Municipal de Meio Ambiente a formação pela ABNT em Aitamira, com a
carga horária de dois dias, e quatro decibelimetro para SEMAT, vai ficar com

sete equipamentos e depois do curso vai poder também além de trabalhar mais
na ação, emprestar para os órgàos que porventura não tem o equipamento
quando se fizer necessária a diligencia, contudo estamos aguardando a ABNT
designar um técnico cio quadro deles lá em São Paulo para vir aqui em

Altamira ministrar o curso de dois (lias serão vinte vagas, é o Maxiino que
eles aceitam na turma, eles trazem todo referenciai, só precisamos é fazer a
mobilização cias vinte vagas, os equipamentos para acessagem de rua, e o
local, as apostilas, os materiais em vídeos, tudo é por conta da ABNT é um
investimento 15.600,00 Reais nesses dois dias de formação com certificado
expedido pela ABNT dos vinte alunos que participarem, isso será um
movimento de crescimento de formação dos órgãos porque a ABNT é quem
controla isso no País. Está faltando só ter a designação desse técnico para vir,
Já veri licamos o valor do clecibelimetro nos comércios, está por volta de 

\.1^400,00 (Quatrocentos Reais) já de pronto entrega, para o dinheiro circular
aqui mesmo, está assim o processo de formação e o Juiz eleitoral recrutou os\j
agentes da SEMAT com os equipamentos para dia 09 de setembro ficai- t

aferindo o som das bicicletas, motos e carro de som, quando for preciso, de
todas as coligações de Altamira. Os agentes já estão designacios vão ficar lá
até quando íor necessário fazer essas alèrições. O conselheiro Lucio cia
AIMAT fala que o conselho de segurança (CONSEG) já fèz algumas reuniões
sobre esse assunto, e a última foi convocado todos os agentes poluidores com
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

76 a presença do Dr Marcio Bittencourt Juiz de Direito Substituto respondendo
77
	

pelo Juizado Nspecial Ambiental da Comarca de Altamira. o 1)r. Francisco
78
	

Pinto Delegado de Policia Civil, o representante do Instituto Renato Chaves,
79 para esclarecer a gravidade do problema. O Conselheiro Jaderci diz que é hora
80 de agir. O Conselheiro Lúcio conta urna história que aconteceu em Santarém
81 de um moço que estava em uma via pública com o som do carro muito alto,
82
	

foi advertido naquele momento baixou depois de bebei- umas e outras,
83 aumentou o som a policia voltou e levou o moço, o carro com som e tudo
84 preso o tempo foi passando, o dono do carro pensando que o advogado ia
85
	

pleitear a causa, seis meses se passaram quando ele foi tentar resolver o carro
86
	

á tinha sido leiloado, bastou essa ação para os outros poluidores se
87
	

espelharem. O Conselheiro ítalo, contou outra situação semelhante também
88 em Santarém. A presidente fala que não sido facil para a área de fiscalização
89 da SEMAT o exemplo, disso recente foi quando o engenheiro químico foi
90 com os fiscais fazer vistoria em urna mecânica de pintura de carro, quando os
9'
	

fiscais falaram do Licenciamento o proprietário disse que tinha urna Licença
92
	

da Policia Civil, e como vão pagar outra taxa? Precisamos buscar a
91	 consonância desses disparates, porque a policia civil precisa de desses
94 registros? Precisam de uma Licença Ambiental do órgão competente que
95 somos nós pela descentralização, eles disseram que é porque quem faz
96 desmanche precisa daquele registro, o conselheiro ítalo falou que chegou ao
97
	

seu conhecimento que até oficina de bicicleta, tem sido cobrado taxas. A
98 presidente fala que vamos estar fazendo a formação de forma compartilhada a
99 todos os órgãos afins, vamos minutar a luz daquela de Fortaleza uma carta de
100 Altamira, fazer urna plenária no modelo de Audiência PLiblica, aprovar esse
101
	

instrumento não que já não tenhamos isso, mas para ser urna nova tentativa de
102
	

acertar, e para isso é preciso defini quem vai fazer o que, aonde as
103
	

intervenções, de que nível os equipamentos, agora são mais de aferição para'
104 cue possamos assim está acertando. A presidente fala que como SEMA'1'
105 percebe já uma mudança de comportamento, as pessoas já estão indo no
106 I.-m-édio com suas motos som, pini afirirmos o som, mesmo lá na rua, ali na
107
	

frente, as bicicletas som, então já está havendo uma mudança. O outro ponto é
108 o desmatamento, a presidente faz uma introdução: O ano passado saiu uma
109 noticia que estávamos entre os 43 município que mais desmataram no biomna
tIO Amazônia nos últimos vinte anos, é uma questão de escala as pesquisas
II'
	

cientificas, por mais que tenhamos maior mosaico de unidade de conservação
112
	

da natureza que são as unidades, e as terras indí genas nós temos ainda 15.140
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km 2 que é onde ocupamos para nossas atividades rurais e de desenvolvimento

a cidade e os distritos 3.600 km 2 aqui de Altamira e 1 1.500kn1 2 lá nos dois

distritos de Cachoeira da Serra e Castelo dos Sonhos, essa é a área que
ocupamos economicamente, o restante é todo preservado sendo que essa área

que ocupamos 40% dele está desmatada, iSSO quando eles fazem a varredura

dá um grande desmatamento e nos distritos a coisa piorou quando chegou a

primeira quinzena de abril desse ano, de 22 010 foi feito uma interpretação.

temos algumas ferramentas na SEMAT comprados com recursos das taxas de
Licenciamento, como o COMAM, aprova ai estudamos os indicadores, vimos
que o negócio estava ruim lá em Castelo dos Sonhos principalmente, fizemos
um documento para Ministra Isabela Teixeira do Ministério cio Meio
Ambiente comunicando nossa preocupação que era preciso juntos de forma
compartilhada, impedir aquilo, porque agora no período do verão ia ficar
desenfreado. Temos o AR que o assessor dela recebeu, as correspondências
vão todas por AR, e não tivemos nenhuma resposta, a semana passada chegou
um oficio lá do Ministério com as cópias de um outro oficio, e um
memorando que haviam passado aquela diligência para o IBAMi\ e para outro

setor de combate ao desmatamento. Ai dia 23/08 chegou nove horas, o
Superintendente cio IBAMA de Belém, o chefe do IBAMA de Santarém, e o
chefie geral de fiscalização do IBAMA de Brasília, fomos convocados via
SEMAT para estar presente no IBAMA e nos comunicou que Altamira estava
em primeiro lugar de maior desmatamento no bioma Amazônia, e que o ponto
é Castelo dos Sonhos, mostramos as cartas a eles, se fizeram de desentendido,
que não sabia daquelas cartas, disseram que vão lá em Castelo, entrar com a
arco de fogo, e fazer austeridade com a Policia Federal, a presidente disse:
olha órgão controle a gente não pede licença para entrar, principalmente
quando tem uma coisa nesse nível, mas é de bom tom vocês permitir pelo
menos a Secretária além do esforço, que já fez com Ministério- MMA de
comunicar com a Ministra no mês de abril, para que a gente com a sociedade

representada, ainda hoje, possamos explicar OS fatos a eles, porque o que está

acontecendo é na outra ponta do município, e esses daqui não vão entender o
que é isso, se não falarmos direito com eles, permitiu que ligássemos e •
conseguimos vinte representação daqui, o Dr. Bruno Alexandre foi do MPF.
foi proveitoso os representados viram as transparências, as complicações e ali

ficou as tentativas de a sociedade altamirense de tentarmos fazer um
documento, que não é nós nesse lado que estamos desmatando, não devemos
sofrer embargo econômico todo o município como eles querem, e também que
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

a gente tem regra. vai combater o desmatamento ilegal, mas que seja
gerenciaclo pela parte jurídica cio MPE e MPF para não haver abuso, onde que
vão ser aplicados os autos de multa, e uma séi-ie de coisa que foi ponderado no
documento. Para assinar o documento A presidente assina pela SEMAT e pelo
COMAM ficou acordado cio Conselheiro ítalo assinar. A presidente fala que o
outro ponto é o SIPAN, o SI 1AN de Brasília assinou um convênio com a
Prelèitura de Altamira onde foram liberados dois telecentros um vai ficar no
Centro de Artesanato, o outro numa Escola Municipal, Rilza Acácio eles têm

mais telecentros para doai-, só precisa a prefeita, fazer um oficio oficializando
quantos telecentros mais precisariam para está colocando nas escolas públicas
municipais. Precisamos apenas comprar as instalações cia antena os
equipamentos, e um ano de bolsa para a pessoa ficar atendendo no telecejitio e
a formação por conta do SIPAN, pela Operação Arco, Verde a qual a
presidente está na coordenação municipal. A presidente pede ajuda ao
conselheiro Júlio cia SEMEC, para verificar as escolas que ainda lei-ia

capacidade de aceitar telecentros um espaço de pelo menos 40 111 2 , para por as

máquinas para atendimento ao público. O outro ponto é Resíduos Sólidos
Ti-ouxe perante o Conselho infoi-mação cio Convenio com o Ministério de
Meio Ambiente 288.00 mil Reais, quem ganhou a licitação para implantar o
convenio foi o IFPA de Altamira, é preciso gerenciar o lixão a céu aberto de
Altamii-a, o de Brasil Novo, e de Vitória cio Xingu, levantar esses elementos
de remeciiaçào durante dois anos, e ao final haverá um aporte de recursos
financeiros, para o grande Aterro Sanitário de forma consorciada, pediu que
COMAM acompanhasse o II-TA, no cumprimento das metas para que
tenhamos um bom produto. O Conselheiro ítalo faz uma proposta para uma
Reunião Extraordinária, para o dia 17 de setembro e convidar as empresas das
areias, e dos caminhões boiadeiros, para uma conversa Ambiental, o
Conselheiro Julio solicita cuidados, limpeza na Orla cio Cais, toda a extensão
da parte de inferior. Nada mais tendo a ti-atar eu, Jaqueline Carvalho Bezerra,
responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada
por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Mio Amient.
Altamira, 27 de agosto cie dois mil e dez.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária 1 1X
	 no 533	 Extraordinária: 	 n°

Data: 27 de agosto de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h

1. Instalação da Reunião

2. Informes;

3. Aprovação da 52 1 Reunião Ordinária do COMAM;

4. Desmatamento em Altamira 2010

5. SIPAM/PMA-SEMAT

6. Resíduos Sólidos - Convênio PMAIMMA:

Execução lFPAIAltamira.

ConselheiroS
() 1	 Titular: Jose Maria Santos Silva
Io-2 Suplente: Arnaldo Sonsa Campos

03	 Titular: \ntônia Pereira Niartins
04	 plente: Múrc ia Nascimento Castro
05 Titular: Raimundo Nonato (ioiiies dos

Santos

r
c6 Suplente: L(ieio Vale de Sousa
07	 Fitu lar: Lúcio Francisco de Paula Costa
08	 .Supleiiie: Maria Auusia da Si Iva Neta
(i9	 Titular: .Iaderc i César Cardoso

suplente:Janilde Cardoso dos Santos

Instituição
CONALT
CONALT
FVPP ________
FVPP
(:okn:dL Pescadores Z -57

ColôadePescadores Z —57
.'\1.'v11\T

Parque Teimtico Recanto
Cardoso
Parque l'enu'it ico Recanto
Cardoso

Titular: Rainrio .'\ Icirelesda Silva 	 IJFP,\

1 12	 Suplente: \Vilson Martiiis da Silva
[T3 1 Titular: l.isarbson Messias e Silva 	 IBAMi\

14 Suplente: Silvia Bezerra de Gões 	 - IBAMA _______
15	 Titular: Júlio César Kalber 	 SEM l-C
ló	 Suplente: Rairnunda Silva -de Oliveira	 SEM liC
17	 Titular: Ralo Márcio Carneiro de Oliveira	 1, Ministério Público
1 8	 Suplente: Rosana Rodriues Luiz	 Ministério Público
19 Tular: Zelia Luzia da Silva Costa 	 SEMAT
20 Suplente:Jaqueline Carvalho Bezerra 	 II SEMAT
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COMAM

()B.S'ERIll('OES:

/\'si:i L (i,-Ç() DAS REU\íõES:

1. Verificação da presença e existência de quorum" para sua instalação;
(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:

7. Instalação da Reunião

8. Informes:

9. Aprovação da 52 1 Reunião Ordinária do COMAM;

10.Desmatamento em Altarnira 2010

li. SIPAM/PMA-SEMAT

12. Resíduos Sólidos - Convênio PMAJMMA:
Execução IFPA"Altarnira

VIL Informes Gerais.

A'enida Via Oeste. n'. 3300 lnUepeIftlente 1 Cep 68372-610 Tel (93) 3515-2714.
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