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ATA DA QUINQUAGÉSIMA
2
	

TERCEIRA	 (54)	 REUNIÃO
3
	

EXTRAORDINÁRIA	 DO
4
	

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
5
	

AMBIENTE	 DE	 ALTAMIRA-
6
	

(COMAM)
7
8 Aos dois dias de março de dois mil e quinze, em segunda convocação às nove horas e

9 trinta minutos, havendo quórum, reuniram-se extraordinariamente para a

10 Quinquagésima Quarta reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente —COMAM

11 na sede da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo —SEMAT.

12	 localizada na Travessa Lindolfo Aranha, número quinhentos e sete, Centro, para tratar

13	 da seguinte pauta: Julgamento do Processo das Torres SBA: O secretário iniciou a

14	 reunião com breve relato da reunião anterior (ordinária), na qual o conselheiro Rodrigo

15
	

Cardoso foi eleito Relator diante processos a serem julgados por esse conselho, o

16 mesmo trabalhará lado a lado ao advogado da SEMAT. No tocante da pauta o

17 Presidente explicou o funcionamento do empreendimento Torres SBA, e andamento do

18
	 processo, que a torre fora construída no ano de 2012 sem licença ambiental, que o

19
	 processo tomou todos os trâmites administrativos legais, Notificação, Autuação,

20 Embargo, por falta de licença, que o desembargo só poderá ser executado uma vez que

21 o empreendimento possuir Licença Ambiental - LO, a Conselheira Maria Lucimar

22
	 arguiu referente o valor da autuação, sobre quais são os parâmetros para embasar o

23 valor da multa, o Presidente explica que conforme CONAMA e COEMA o valor da

24 multa pode variar de quinhentos reais ao valor que se entende justo, que no caso em tela

25 o valor da multa foi também embasado pelo porte da empresa e o rendimento que ela

26 tem com o empreendimento, no mais nos tramites comuns o a empresa em caráter de

27 defesa não pediu a revisão da multa, somente arguiu sobre o embargo no mais recorreu

28
	

à este conselho para julgar o processo. O valor recolhido pela autuação será destinado

29 ao Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente. O conselho decide por unanimidade

30 que não verificou irregularidade na Decisão, Decidiu Manter a Multa e prosseguir o

31 andamento do processo conforme decisão da SEMAT. Aproximando se ao fim da

32 reunião a conselheira Maria Lucimar trouxe a discussão uma desordem no munícipio

33 por ela observada no último fim de semana e que atitudes poderíamos tomar para que

34
	

isso não vire reincidência, a conselheira Rosana Luiz falou sobre pedir apoio ao

35
	

Ministério Público junto a Comando Regional para disponibilizar uma viatura para

36 fiscalização durantes os fins de semana, uma vez que já exista uma com este fim em
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37	 seguida o presidente fez o convite para a reunião do Projeto de Turismo que acontecerá

38 no dia nove de março deste ano nesta secretaria e uma próxima reunião para tratar do

39 Projeto de Educação ambiental à ser agendada. Sem mais a tratar no momento o senhor

40 Luiz Agradece a todos os presentes e encerra a reunião às dez horas e quarenta e sete

41 minutos, da qual foi lavrada a presente. Ademais os membros deste Conselho

42 DECIDEM pelo indeferimento do Recurso, com a manutenção da multa apontada no

43
	 auto de infração n.° 0010/2014, nos termos do art. 72, inciso II, da Lei Federal n.°

44 9605/1998. Restitua-se o processo a Secretaria de Gestão do Meio Ambiente e Turismo

45 de Altamira!PA, para:

46
	

1°. dar ciência da decisão ao interessado, nos termos do art. 126 do Decreto Federal

47
	

6514/2008;

48	 2°. Prosseguir na aplicação da sansão imposta.

49	 Da ocasião, foi extraída a presente Ata, que deverá ser lida e assinada pelo Conselheiro

50 Presidente, acordado pelos demais membros.

51 Luiz Alberto Araújo	 -	 Conselheiro Presidente
52	 Ata transcrita por Gabrielie Andrade
53 Ata aprovada em 2510212015.
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IPAM-

Titular - Maria Lucimar Lima Souza (93. 99188.7660) lucirnarsouza@ipam.or.br

Suplente —Nara Otília de Barros Florêncio (93).99127.4863)

nara.florencio(ipam.or.br

Colônia Z-57 -

Titular - José Eládio Botelho (93.99148.0276/3515.0006/3515.5155)

jpsee1adio@gmail.com

Suplente - Lúcio Vale de Sousa (93.99141.8847)

coloniadospescadoresz5 7@hotmai 1 .com

útMJÁ	 O

SIRALTA-

Titular — Carlos Renato Leal Biceili (9 3).99169.1047) car1osbicellirhotrnaiLcom

Suplente - Maria Augusta da Silva Neta (93 125.1294) augusta.neta@yahoo.com.br

Recanto Cardoso -

Titular - Janilde Cardoso dos Santos (93.99171.0249/ 33515.0945) jncard@bol.com.br

Suplente - Rodrigo de Oliveira Cardoso (93.99154.8237,

cardoso . rhodrigo(i1hotmai1.com
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FVPP-

Titular - Bruno Lourenço Kempner (93.99175.1475) fvppaltamira(vahoo.com.br

Suplente - Márcia Nascimento Castro (93.991 33.0')98) fvppa1tamira'yahoo.com.br

SEMAT-

Titular - Luiz .Alberto de Araújo (93.99110.0016) semataltamira@hotmail.com

Suplente - Lúcio Francisco de Paula Costa airnatreílorestadoravahoo.com.br

SEMED -

Titular- Magna Sales da Silva (93.3515. 1033) semecalt(õbo1.com.br

Suplente - Zulmira da Paz Carvalho da Silva (93.99171.1025/3515.1 033

zulrnirapaz@bol.com.br

\IP ESTADUAL -

Titular Rosana Luiz (93.3515.1696) rosana1uiz(mp.pa.gov.br

Suplente -



COMAM
CONSELHO
MUNZÇIPL

DOMEIO
ANDIENTE

Altam ira- Par

Lista de presença da 54" Reunião Extraordinária do COMAM - 02/03/2015

IBAMA-

Titular - Felipe Bernardino Guimarães

Suplente - Raimundo Adalberto Silva Queiroz

Inst. Oficiais Ensino e Pesquisa -

Titular - Rairys Cravo 1 Ierrera'i FPA (93.99 147.S94)/5 15.2112)

rai rvsgmail .com	 rairys@,ufpa.br

Suplente - Inês Trevisan/U EPA inesatm@vahoo.com.br
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