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ATA DA 49' REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO 1)IA 30 DE ABRIL DE 2010. EM
ALTAM IRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal cia Gestão cio
Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal cio Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zeima Luzia da Silva Costa.

No trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dez, das dezesseis horas e dezoito
minutos às dezoito horas e trinta e cinco minutos, no Auditório do Centro de Artesanato de
Altamira - CAA. situado a Rua Acesso II. n° 800 - Bairro: Premem Altarnira-Pará.
Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do
Meio Ambiente - COMAM, e autoridades de Brasília — DF, conforme assinaturas
constantes à folha 07 do segundo livro de presença. A reunião foi iniciada pela Presidente,
a Ilustríssima Sr. Zelma Luzia da Silva Costa. que cumprimenta a todos e passa para a
aprovação (1(1 48' ata da reunião ordinária do CO/'L4M, onde todos foram unânimes

depois de arovac1a é passada para a Pauta: inJrizes: Programa do Cidadão Consciente
verão 2010, é uni projeto de Educação Ambiental que a SEMAT pretende executar no
verão. A pauta principal é a FLONA A[JAMIRA, onde os nossos convidados vão falar
sobre o plano de manejo Gestão Ambiental. enlm. o que está acontecendo na FLONA
ALTAMIRA e o PAI (Plano de Ação Ambiental Integrado) porque é preciso aprovar o PAI
no plenário do Conselho, em função de uma cobrança da SEMA para que consiga a
descentralização da SEMAT. até porque agora são 250 atividades é preciso que tenha
planejamento anual junto a secretaria lavrado em Ata do COMAM. para que conclua a
documentação da SEMAT para complementar o aumento da descentralização neste
município. A Secretária da SEMAF pergunta se algum conselheiro tem algo a comentar. O

Sr. José Maria se manifesta solicitando que seja atualizado o cadastro dos conselheiros, no
Fórum da Agenda 21 Local que são: Titular - José Maria Santos Silva e Suplente Arnaldo
Sousa Campos e o Sr Júlio KaIb - conselheiro da SEM EC diz tem um informe que não
gostaria de comentar. mas é preciso lembrar devido à urgência, é sobre um abaixo assinado
com sessenta assinaturas, o qual todos aprovaram o que estava sendo pedido sobre a
adequação sonora do Bairro de Brasília que já faz um ano que foi colocado em plenária no
Conselho de Meio Ambiente. a denúncia a cerca do bar hig Brasil. pede por favor que seja
resolvido pois quem mora nas proximidades de quarta a domingo ninguém consegue ter
sossego. agora é ainda pior, pois o ano passado era um arrendatário que tomava conta, esse
ano é outro e o som é duas vezes mais que antes do dia 28 de abril é o dia Internacional da
Poluição Sonora. A Secretária da SEMAT e também Presidente do COMAM. Sra. Zelma
Luzia da Silva Costa informa que está formalizado através do Conselho um abaixo
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CONSELHO MUNICIPAL DO N11AO AMBIENTE

assinado enorme pedindo providencia no que tange ao bar de alta periculosidade chamado
big Brasil, diz que na semana seguinte vai estar comunicando a comissão técnica
permanente de Assuntos Judiciários do COMAM ao MPE para que possa junto a SEMAT
acompanhar o que está sendo providenciado no assunto em tela, a Suplente do MPE Si`
Rosana Luiz justifica  que o Dr Emério vai estar de férias no mês de maio mais
possivelmente a Di Amanda vai responder. pela 2' PJ e no mês de junho o Dr. Emério
Mendes retorna, não havendo mais informes por parte dos Conselheiros a Secretária
prossegue com a pauta falando sobre o Programa Cidadão consciente pede que todos
acompanhe a cópia do projeto. diz que é um programa de Educação Ambiental executado
nas praias do Rio Xingu durante o verão mais especialmente em fins de semana do mês de
julho pela equipe da secretaria nas praias de maior freqüência no Rio Xingu. pediu para o
Conselho analisar o projeto em sua íntegra. para que seja possível o financiamento pelo
Fundo Municipal de Meio ambiente. O valor do projeto que é de 7.951.70 (sete mil
novecentos e cinqüenta e um reais e setenta centavos) foi dado tempo para os conselheiros
para avaliar e posteriormente aprovado onde todos foram unânimes em aprovar a execução
do programa. financiado pelo FMA. i\ Secretaria fala sobre o outro projeto (PAI) Plano de
Ação Ambiental Integrado. ele faz parte do código Municipal de Meio Ambiente onde a
SEMAT por Lei será obrigada a formatar o Plano de Ação Ambiental Integrado do
Município, para execução a cada ano. Para que a SEMAT receba um aporte maior de
descentralização Ambiental. temos que submeter o plenário o (PAI) para que seja analisado
pelos conselheiros membros, e seja deferido em Ata, para que possa ser enviado para
SEMA Xingu terminar a conclusão de análise dos documentos que estão em análise
processual desde dezembro de 2009. e agora corri a nova Lei Estadual são 250 itens de
atividade de impacto local dos municípios paraenses que precisam ficar sobre
responsabilidade na Gestão de Licenciamento Arnhicntal. Ai tem as ações que pretende
serem executadas no ano em curso, algumas delas já estão acontecendo, até dia 30 de junho
estamos terminando de fechar uma série de Convênios para captação de recursos
financeiros para Gestão Ambiental neste município. O Ministério do Planejamento e a
Comunidade Européia está vindo dia 05/05/10 onde estará acontecendo reuniões no
auditório do Globo Hotel e SIiMAT onde Altamira pactuará nessa reunião de
planejamento corri o financiamento da comunidade européia uma cooperação bilateral na
Gestão Ambiental por um ano podendo ser renovado por mais um ano com os municípios
de Pacajá. Anapú. Brasil Novo, Senador José Porfírio e A Ram ira. Tem unia funcionária da
SEMA XINGU aqui presente na reunião do COMAM. e está testemunhando a
transparência de Gestão Ambiental da prefeitura de Altamira. O Sr. Lucio Costa pergunta
em quantos municípios já aconteceram a descentralização, a Secretária responde em 16
municípios paraenses os outros municípios estão lutando para conseguir, Altamira só está
aumentando as suas atividades, existem outros tentando se organizar , Senador .José
Porfírio. ljruará. mas efetivados somente Altamira. Temos ações focadas pra retomar os
nossos encaminhamentos em ações focadas na proteção dos espaços especialmente
protegidos em monitoramento ambiental. o 1 icenciarnenlo Ambiental tem se preocupado
em funcionar adequadamente conforme a Legislação. Como sempre estamos aqui diante do
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CONSELHO MUNICIPAL DO NIFAO AMBIENTE

Conselho prestando conta dessas ações. A Secretária e Presidente do COMAM pergunta se
há alguma dúvida. não havendo segue para aprovação, todos foram unânimes dizendo sim,
exceto a Sr Rosana do MPE que prefère se abster, por não estar inteirada sobre o assunto
no presente momento. Em seguida foi apresentado os novos conselheiros membros para o
COMAM. o Sr. Lisarhson Messias e Silva novo chefe do IBAMA, e a Sr Jaqueline
Carvalho Bezerra da SI----',MAT. foram recebidos com um bem vindo. Passando para a pauta
principal a FLONA ALTAMIRA. ela C uma floresta Nacional que está na sua totalidade no
município de Altarnira, tem um conselho consultivo instituído, a Pretitura Municipal de
Altamira através da SEMAT é membro é a única desse município, no setor produtivo
ninguém tem assento ainda no supracitado conselho mundo inteiro, as reuniões acontecem
ou em Moraes de Almeida ou em Novo Progresso. está sendo muito penoso para o

Conselheiro Mavson Peterson chegar lá. Feito uma apresentação geral sobre a FLONA

ALTAMIRA a Secretária Cumprimenta e apresenta a convidada Rosaria Sena Cardoso

Farias do ICMBIO passando-lhe a palavra. A senhora Rosaria Sena em nome da secretária
cumprimenta a todos os presentes e começa justiFicando a ausência dos colegas de Brasília.
no entanto, ela vai esclarecer todas as duvidas que porventura surjam, explica através de
slides no data shov que o Instituto Chico Mendes surgiu com o objetivo de conservação da
Biodiversidade explicou que existe 25 (vinte e cinco) unidades de conservação entre

Floresta Nacionais, parque nacionais, atas. e pergunta se alguém tem algum
questionamento acerca do mesmo antes de iniciar falando. O Sr. Lucio da AIMAT se
manifesta dizendo que nunca houve urna explicação, nunca participamos de nenhuma

reuniào, ou seja. o Instituto Chico Mendes desde sua criação, e que chegou aqui em
Altamira nunca representou nada nào só aqui, mas na sociedade em geral. diz que reserva

verde para sempre só se ouve falar. efetivados mesmo nada, expressa o desejo de saber a
situação que se encontra hoje. a reserva verde para sempre pois tem muita gente com

alguns questionamento sobre o setor florestal. A senhora Augusta Neta da AIMAT
concorda corri o Sr. Lucio Costa, dizendo que o verde para Sempre aqui para os moradores
da região é só no nome porque não mudou nada, o Sr. Lúcio diz durante todo tempo
chamaram o setor florestal de "picareta e vigarista", hoje os papéis se invertem
desempregando muita gente. há quase quatro anos praticamente estagnado, enquanto vem o

IBAMA. Instituto Chico Mendes, SEMA, todos os órgãos. e não procuram o setor
madeireiro o IBAMA não é um órgào de multa ele tem compromisso onde ele atua. Tem
responsabilidade com a sociedade o mesmo pede ao Instituto Chico Mendes quando tiver
al guma coisa nova, procure o setor madeireiro. que haja urna parceria agora tem a SEMAT
também, expressa o desejo de serem parceiros conjuntamente. A senhora Rosaria do
ICMBIO fala o porquê foi criado essas unidades de conservação na área da Terra do Meio,
porque o governo recebeu muitas denúncias. depois de alguns debates. alguns estudos foi
ivando surgiu a necessidade de criara unidade de conservação, aqui na região . em meados
de 1999 á 2000. fala que não é fácil administrar urna área tão grande corno é a nossa aqui
dessa região, diz a verde para sempre foi criada pelo governo para preservar, pois quem é
aqui da região pode perceber quanta retirada de recursos naturais não renováveis. O Sr
Aldo da ACIAPA faz um pedido, para estar mais informado sobre a FLONA ALTAM IRA.
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CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIO AMBIENTE

A senhora Rosaria Sena pede para que ele leia o artigo 30 do Decreto e deixou com ele
uma cópia. em seguida explicou passo a passo. o Sr. Aldo faz uma solicitação de alteração
das entidades membros da FLONA ALTAMIRA que é aprovada a proposta pelos
conselheiros do COMAM. A senhora Rosaria se comprometeu de conseguir uma reunião
em três municípios Trairão. Itaituba, e Altamira. O Conselheiro Ludo e a conselheira
Augusta falam que os órgãos têm Ótimo relacionamento com o social e não com o
produtivo, a senhora Rosaria responde dizendo que o setor produtivo tem que chegar junto
para conversar. A senhora Rosaria encerra sua fala passando para o Senhor Pedro Lion que
inicia fazendo sua apresentação ele é coordenador do Projeto BR- 163. Floresta de
Desenvolvimento e participação Altamira está dentro (lesse projeto em seguida elogia o
Conselho de Meio Ambiente por ser essa a 49' Reunião, um município que já conquistou a
descentralização Ambiental. O Sr. Pedro Lion fala sobre o Raio Econômico madeireiro o
objetivo geral é contribuir para a preservação e controle do desmatamento na Amazônia
Brasileira. Nesse projeto temos três componentes: Componente 1- Manejo das florestas
públicas no Distrito florestal, componente 2- Apoio as iniciativas de produção sustentável,
Componente 3- Fortalecimento cia sociedade Civil e dos movimentos sociais.
CONCESSOES FLORESTAIS NAS FLONAS. Saraçã Taquera, Amaria, Crepori,
Jarnanxim. Altamira. O Sr Aldo e a Secretária Zelma fez uma observação que Castelo dos
Sonhos e Cachoeira da Serra. são Distritos de Altamira. o Sr. Pedro Lion anotou as
observações para colocar no projeto. posteriormente falou sobre o Seminário Regional Pólo
Xingu e Transamazônica, ficando acordado pelo Sr. Pedro Lion enviar via e-mail o convite
aos interessados. A Secretária pergunta quem está na coordenação do Fórum 163 e o Sr.
Pedro afirmou que é a Casa Civil da Presidência da República. Finalizando, a Sra. Zelma
Luzia da Silva Costa agradece a presença de todos e encerra a reunião às 1 8h e 35 minutos.
Nada mais tendo a tratar: eu. Jaqueline Carvalho Bezerra, responsável por secretariar esta
reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho
Mynici aI de Meio Ambiente. Altamira. 30 de abril de dois mil e dez.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária 	 X n° 49a	Extraordinária:

Data: 30 de abril de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h
Pauta:

1. instalação da Reunião

2. Lfores;

3. Aprovação da 48a Reunião Ordinária do COMAM;

4. Proraa de E scaç.o	 ta' Cado ciceçt

Verão 2010

S. FLONA ALTAM IRA Plano de Manejo: concessão Florestal

6. Piano de Ação Ambiental integrado

Conselheiros	 Instituição	 P

01	 Titular: José Maria Santos Silva	 CONALT
02 Suplente: Arnaldo Sousa Campos 	 CONALT	 f
03	 Titular: Antônia Pereira Martins	 FVPP	 f

04 Suplente: Márcia Nascimento Castro	 FVPP	 f

ay Rado Noato Gos do Sat	 Ca & Pss Z -57	 f

06 Suplente: Lúcio Vale de Sousa 	 Colônia dcPCSClOCCSZ-57 	 - -
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Jaderci César Cardoso 	 Parque Temático Recanto Cardoso
10 Suplente: Janilde Cardoso dos Santos 	 Parque Temático Recanto Cardoso
11	 Titular: Rainério Meireles da Silva	 UFPA
2 SpkM: Wso Maits da silva 	 UEP A.
i'	 Titular: SilviaBezerra de Góes 	 IBAMA
14 Suplente:	 IBAMA

15	 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC
f6 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC	 _______________

17	 Titular: halo Márcio Carneiro de Oliveira	 Ministério Público
18	 Suplente: Rosana Rodrigues Luiz	 Ministério Público
19 Ttaí: Zea Luzia da Sa Costa .	 SEMAT
20 Suplente: 	 SEMAT
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INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES:

L 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:

1 Instalação da Reunião

2 Informes;

3 Aprovação da 48a Reunião Ordinária do COMAM;

4 Programa de Educação Ambiental: Cidadão consciente

Verão 2010

5 FLONA ALTAMIRA Plano de Maneio: concessão Florestal

6 Plano de Ação Ambiental Integrado

VII. Informes Gerais.
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