
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM. REALIZADA
NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006, EM
ALTAM IRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretario Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No trigésimo dia do inès de junho do ano de dois mil e seis, das dezoito horas e trinta
minutos às vinte horas, na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste, n° 3325,
em Altamira-Pará, sob a Presidência do ilustrissimo Senhor Titular da Secretaria Municipal
da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se os
Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme
assinaturas constantes à folha 15 do livro de presença. A reunião foi iniciada pelo Sr.
Presidente, que agradeceu a presença de todos e desejou boa tarde, logo também justificou
a ausência de Justino da Silva Bequiman, conselheiro Titular do COMAM, representante da
CONCOMAT e Secretário Executivo do COMAM, que se ausentou por ter ocorrido um
problema de saúde em sua família. Em seguida, o Sr. Presidente ainda com a palavra
justificou também a substituição de Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar
as reuniões do COMAM, que é adventista do sétimo dia e não trabalha após as dezoito
horas das sextas-feiras; por Gleice Gomes de Almeida, que é responsável por secretariar as
reuniões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. Não havendo objeção, no que
diz respeito à substituição, Gleice Almeida faz a chamada e constata às dezoito horas, que
não havia quorum e conforme o Regimento Interno no capítulo VI Artigo17 e Parágrafo
Primeiro, que declara: O COMAM reunir-se-ã, em primeira convocação, com a presença
minima da maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os
suplentes no exercício da titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a
realização da reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta
minutos após, com os membros presentes garantindo o quorum mínimo de um terço de seus
membros integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezoito horas e trinta
minutos, havia quorum e a reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente que lê a pauta a ser
debatida: Moções de reconhecimento pela luta no meio ambiente: Taçjsio Feitosa da Sil va
e Antônia Meio da Silva, Aprov ação de Resoluções e Avaliação e relatório da II SEMANA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. Prosseguindo o Sr. Presidente, passa a palavra a
Gleice Gomes de Almeida, que com a ajuda de Zelina Luzia da Silva Costa Conselheira
Suplente do COMAM e Representante da SEMAT, lêem as atas das duas últimas reuniões,
e sem observações a fim, a atas foram aprovadas. A palavra então é passada ao Senhor
Presidente, que iniciou às pautas falando que a Sra. Amônia Meio da Silva solicitou que
fosse feita unia moção de reconhecimento ao Senhor Tarcísio Feitosa da Silva, que ganhou
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o Prêmio Goidman de Meio Ambiente ofi.recido, e conforme deliberado na reunião
ordinária anterior o Senhor Presidente estava com material em mãos, que esclarecem sobre
o histórico do prêmio e da própria vida do Senhor Tarcisio. o Sr Presidente pergunta se há
necessidade de ler o material, que é muito extenso. A plenária não via necessidade para tal,
visto que não havia iluminação o suficiente. Passando ao próximo tópico, que é a realização
da moção para Sra. Antônia Meio da Silva, sugestão feita por Walber Feijó Conselheiro
Titular do COMAM e Representante do IBAMA, a mesma ganhou prêmio na área social,
relacionada aos direitos humanos. Neste momento foi aberto discussão sobre a realização
das moções. A palavra é passada ao Sr. Lúcio Francisco de Paula Costa. Conselheiro
Titular do COMAM, representante da AIMAT e Vice-Presidente do COMAM, que é contra
a realização de moção ao Sr. Tarcísio. e ainda justifica seu voto dizendo que o beneficiado
é o grande responsável de hoje haver cerca de 10.000 (dez mil) desempre gados no
municipio, acrescenta também que preferia profi.rir voto de repudio ao prêmio concedido a
Tarcisio. O Sr. Raimundo Nonato, Conselheiro Titular do COMAM e Representante da
Colónia de Pescadores Z-7, acrescenta á fala cio Sr. Lucio Costa, profrindo o seu voto
contra a realização da moção a Tarcisio, porque segundo informações dos trabalhadores do
Rio Iriri. o Sr. Tarcisio coloca lagartixas e camaleões à frente do ser humano, ele não olha o
pescador artesanal como extrativista, com isso, posiciona-se ao contrario da premiação. A
palavra e passada ao Sr. Presidente que diz que na reunião ordinária anterior j á votou, e por
causa do ganhador deste prêmio Goldman de Meio Ambiente, sua familia correu até risco
de morte, pois Tarcísio é unia pessoa de personalidade dúbia. Em seguida o Sr. Presidente
propôs á votação a questão da moção ao Sr Tarcísio Feitosa da Silva, onde todos os
conselheiros titulares presentes votaram contra. Passando ao próximo tópico de realização
de moção à Antônia Meio da Silva, onde a Sra. Maria Au gusta cia Silva Neta Conselheira
Suplente e Representante da AIMAT/SIMBAX, comentou sobre os direitos humanos. O Sr.
Raimundo Nonato, Conselheiro Titular e representante da Colónia de Pescadores Z-57,
complementou dizendo que os direitos são dados para os que não são merecedores. citou
exemplos e aproveitou para deixar bem claro que gostaria que o Sr. Walber Feijó
Conselheiro Titular do COMAM e Representante cio lB:\\IA estivesse nesta reunião para
dizer lhe que é preciso saber executar a lei, porque Sr. Walber juntamente com o exército
abordaram os barqueiros, onde haviam as pessoas de embarcação. eles agiram de tal forma,
iue não perguntaram aos barqueiros se haviam crianças e quantas e se o barco estaria muito

carregado. o que fizeram, foi remexer nas coisas das pessoas, a Sr. Maria Augusta
cclareceu que aquela ação foi apenas um treinamento. A palavra foi passada ao Sr.
Presidente, que voltou ao assunto principal que era a moção de reconhecimento, pela luta
no meio ambiente da Sr Amônia Meio e fez uni breve comentário que a muito tempo
acompanha o trabalho da mesma e que são poucas as pessoas hoje que estão na luta com
tanta personalidade agarrando voluntariamente o desenvolvimento da região A palavra é
passada ao Sr. José Roberto Prates, Convidado e representante da Fundação Tocaia que
inicio sua fala, destacando o nome do prêmio ganhado por Antônia Meio da Silva, que foi:
Personalidades de Direitos Humanos, ressaltando que personalidades brasileiras como:
Betinlio, Dom Evaristo e Luiz Inácio Lula da Silva, ganharam o mesmo prêmio. A palavra
foi passada ao Sr. Lúcio Costa, que disse nunca ter sido contra os direitos humanos, mas a
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Altamira e Moção para Antônia Meio e no dia vinte oito de julho de dois mil e seis,
próxima reunião ordinária, seriam colocadas as pautas restantes. A palavra é passada a Sra.
Maria Augusta, propôs que seja feito uni trabalho junto à SEMAT, porque tem algumas
pessoas fazendo barcos dentro d'água, sendo que há solução, porque tem a lei do lixo.
Encerrando a Sra. Zelma Costa pergunta se 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, Gleice Gomes de Almeida, responsável por
secretariar essa reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo Ilustríssimo
Sr. Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente o Sr. Francisco Eduardo Modesto
da Silva. Altamira 30 de junho de 2006.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária: Extraordinária O
Data. 	 de	 jJriJ-i-	 de 200
Hora: J	 h

W W. Nol.
—,

N°	 Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01	 Titular: Justino da Silva Bequimani	 CONCOM.AT	 Ç
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho	 CONCOMAT
03 Titular. Antónia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente: Máicia Nascimento Castro	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z

-57
06 Suplente: Láudio Castro Leite 	 Colônia de Pescadores Z

-57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AINJAT
OS Suplente: Maria Augusta da Silva Neta	 AIMAT
09 Titular. Gleidson de Oliveira Marques 	 ('AMPEALTA
lO Suplente Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
II Titular: Flávio Bezerra Barros 	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo	 UEPA
13 Titular: \Valber Feijó de Oliveira 	 IBAMA
14 Suplente Roberto José Scarpari	 IBAMA

115 Titular: JiiIio César Kalber	 SEMEC
ló Suplente: Rainiunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos 	 Ministério Público
18 Suplente: Mavsa Gualberto cia Silva 	 Ministerio Público
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva SEMAT

	

Suplente: Zelnia Luzia da Silva Costa	 SEMAT
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L\ST-lL.-tç4O DAS RELVJôES:

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 cia reunião anterior:

III. Ordem do dia:

IV	 Leitura e despacho do expediente.

V. Prestação de contas.

VI. Assuntos pautados:

-

VII. Informes gerais.
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