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CONSELHO MUNICIPAL 1)0 fiEI() AMBIENTE

:\F:\ DA 48 RI:t;NI,ko oIwiIu..\
1)0 ('ONSELIIO NIUNICIPAL 1)0
\ 1F10MF10 À1 RI EN1T - (TOMAM.
REALIZADA NO DIA 26 DE \IARÇ()
1)1. 2010. I';M ALTAM IRA - PAR...

.\. icuni.io li presidida pela Ilustríssima Senhora Secretaria Municipal da (;esto
(li) :\Iei() Ambiente e Itt risilio e Presidente do Conselho Municipal do Meio
J\ntI)ieute - ('O1\\1. a Senhora Zehina Luzia da Silva Costa.

No vi g sinio sexto mes de março do ano de dois mil e dez. das detesseis horas e trinta e
seis minutos is dezessete lioi'as e \ inte e seis a nutos. no A itd itrio do ('entro de
Artesanato de A liam ira - ( 'AA. situadt a Rua Acesso II. n' $00 I3airro: Premem
A Itam ira-Part. Reuniram-se os Conselheiros 11w lares e Suplentes que compõem o
Conselho M untcipal do \ leio Ambiente - ( '( )\1.\ M. con h.rnie assinaturas constantes â
lilha 06 do se gundo ffi,ro) de presença .\reun io ti iniciada pela Presidente. a
1 iustríssima Sr. teima 1.11/i,1 da Si i\ a ('osta. que cumprimenta a iodos e passa para a
(l/)rot'aç(Io da 47' (11(1 (Ia re g i/mui ordimuria do ('O.lJ.lJi, que foi apro uda por
unanimidade. /)'j/.v I iIp/'o'i/c/ti passado para os imitaraies: foi proposto como pauta
Ordem do dia x Torneio de pesca de pacu de Seringa e poda de limpeza nos quintais que
serão por conta dos donos dos dom i cílios urbanos e nio pela SI M A'l e SEMAG RI.
bem como a pauta Operaç5o Arco Verde: Planos de \'laiiejo em A liam ira. A Senhora
Presidente perguntou se aigutii tinha algo a eoiilentar. A Senhora Au g usta i nflarmou
para o conselho, acerca ne uma denuncia que recebeu sobre uma área de preservaçào
permanente que está sendo de\ astada. posteriormente a presidente diz que estará
tomando as de idas pro i(leuc ias. quando a Conselheira prestar ia tbrmaçõcs acerca do
endereço da denuncia ..\ presidente leu o extraio bancário Agencia 0567-3 Conta
('oriente 26,259-5 o período do dia 0103/2011) a 24/03 2010 tio vzilor de 138.872.20 o
lituiar é P\l.\ FL\I)() \11\l(1P\i	 \IH() \\lliI'>. lL liloti do plano Saíra
Florestal do 1• sido do 'ara que lei cricam inhamenios de propostas pala consulta
úbI leu .1 til ao 11)1. El OR. A ( )peraçào Arco Verde está acontecendo em 43

iiunic pios. ' isando a instalaçáo de equ ipainentos Tecnoló g icos do SI PA M para
subsidiar a gestão um hienta i iii in ic i pai e para a elaboração de projeto conjunto a ser
uhnietido aos o'gà(as de lomento. A Pre leitura \ lunicipa 1 de A liam ira firmou con enio

com o ('1 \Sl l'AN 1. lii Marabá hou e um e cilto. para entre ga de equipamentos
agrícolas. Pelo Ml )A. para a SI \1 \( i Ri P\ IA. No entanto aqui em A liam ira também
vai acontecer os cursos de capacitaçào em ( iestào Ambientai pelo FNMA com carga
horaria de 40 horas, os cursos de capac i taçào ' isam ai uda subsidiar a rcesl rutu ração e
implementação de instrumentos de gestão anibietitai local os quais ao final da execução
do curso e da assistência kcnica. na moda i idade ''produto'' sfio os seguintes:
1- Proposta de estruturaçáto e torta cc imenio lislituciona 1 do município para a geStk)
'\mhiental
II- 1 lahoraçào e/ou Aperleiçtaniento do Arcabouço .1 urid ico Ambiental do Município.

III- I:strategias de licencianientu e \lotiiloraniento Ambientai:
1v-  Proposta de estruitu'açào e 1 ortaiccinietito do ('oselho Municipal  de \ leio
Ambiente:

(9'YVJG
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CONSI"LH() MUNICIPAL I)() MEIO AMBIENTE

V- Proposta de estrutili iço e lona Ice ii1iLi1t0 do Utindo Municipal de Meio Ambiente e:
VI- Proposta de estrat&ias Municipais de prevenç5o e Controle do 1 )esmatamento.
() ( ' urso terá 200 horas presenciais divididas em cinco módulos de 40 horas. em 5
semanas intercaladas, ainda no primeiro semestre de 2010.  e abordara os seguintes
conteúdos.

\lodulo 1 O Valor da floresta cm p:
NdOdlil() 2: Planejamento territorial voltado ao cumprimento do marco legal
N'lodulo 3: ('onstruçio dos instrumentos institucionais para a gestCto ambiental do
território.
\'lodulo 4: Descentralização da testo ambiental:
Módulo 5: Olic i na de projetos.

MANO 1)1. MANDOI'.J() A Presidente informa que A Itaniira esti coni 148 POCCSSOS na
SE MA com plano de mando, a minoria é supressão egetal. ('ou forme nota técnica da
SEM\ - Xingu Ainda aFirma que A ltamira é o único município que está sem atividade
Ilorestal. pediu ao conselho que entrasse em contato com a SEM A para dar celeridade
no assunto Clii tela. A senhora Augusta se man i lésta ao dizer que a madeira tem saído
legalmente. afirma ainda que A napú tem 12 projetos de manejos. apro ado pela SE N'IA
aumenta a preocupação com a madeira que e stão saindoilegalmente e que precisa.

como o municÍpio de Pacaji criar em lei municipal unia alternativa para sair somente
madeiras beneficiadas e ou semi beneficiadas e não mais em um-as e que seja ei'iii tido
o beneliciamento de niadeiras pelas indústrias de madeiras de A Ram ira, nas áreas que

i5o ala gadas. Pela construção da II idroelétrica de Belo Monte. A secretária concorda
ai afirmar que os erros precisam ser concertados quanto à pauta de ordem do dia x
1 nriieio de Pesca. pacu de seringa. o senhor Ou ido Figueiredo Santos cuni ri menta a
todos os presentes e fila que a quantidade de peixes mortos é pouca. diz que o
regulamento vai contemplar quem conseguir a maior parte de peixes vivos, afirma que
no ano passado as equipes não trouxeram quase nada de peixe. diz que há uma
preocupação de não permitir pescar mais ciii área protegida. conforme o regulamento do
1 orneio () senhor Alexandre l cite concorda que no ano passado diminuiu
gradat ivamente o numero de peixes pescados. ( ) senhor Francisco Araujo diz, que na
Ista faltou peixe. Continuando sua Fila di, que alguns pensam que o torneio é
predatório e não é verdade, o pacu só era pescado 110 inverno. então melhor é proibir a
penca 110 verão. E possi\ cl melhorar o estoque pesqueiro da espécie ao criar uma lei
municipal de gestão de pesca. A Secretaria Sra. Zelma 1 .uzia da Silva Costa, propõe que

ssa eonuL'to or gani,adora X iiigu praia clube á com o 1)r. 1 .merio N'fendes no Ministério
Publico Estadual Filar sobre o torneio de pesca pacu de serin ga e taiubéni através do
1 EIA. procurar Fizer um estudo na espécie e apresentar na SI M\ 1' o projeto do evento
para análise técnica. ( ) ( )nselhciro .Iaderc i ( 'ésar ('ardoso se nian i Festa ao dizei' que as
pesoas que participali da pesca não é porque precisam. e sim porque gostam. então
solicita que haja um esfbrço maior para trazer os peixes Aos. afirma. para que este
e ento tenha vida, é preciso ter uma frina de conseguir recursos. financeiros e
técnicos, é preciso esforço para preservar para que esse e ento sirva de exemplo a nível
Nac k"nal e Internacional no 'lurismo de pesca esporti a .ASccretaria Sra. /.elnia Luzia
da Silva Costa, propõe que o e'. cnn.) seja re g istrado em cartório. pelos promotores do
evento diz que a \ uda da hidrelétrica Belo \ fonte é uma realidade. e para iSSO

precisamos estar enibasados. E preciso entrar com procedimentos na SEMA1 . Fizer o
projeto para autorização ambiental poder ser liberada e haver o torneio de pesca
esportiva conforme a programação do dia 01 de maio do ano cm curso. A conselheira

) jcL9)JL-. A.& c- @2JtC0
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1 ()	 :\ u g usta da Si k a se mau i ftsta ao diier que o diiiheiro que entra na SEMAI atra\ s do
102
	

Fundo Municipal de Meio Ambiente é administrado com muita seriedade que Sá sai se
103
	

os conselheiros deliberarem, e para manutenção da SI--'MAT. Deixa claro que várias
104
	

necessidades loram supridas. como por exemplo. foi comprado um equipamento para
105 resgate de 'ida,, pelo corpo de bombeiros de A liam ira. di, ainda que o dinheiro está
I()6
	

sendo investido com iii ii lia lisura. A secretária informa que a secretaria está monitorada.
107
	

com câmaras em todas as salas, pela empresa Águia do Norte. bina no aparelho tcleíone
lOS
	

e segurança eletron ica no prd io. para segurança plena dos funcionários da SE MAF. 1
109	 quanto as solicitações PIII podas ou 5
110
	

I-iiialiiando. a Sra. teIma Mia da Si Iva Costa a gradece a presença de todos e encerra a
1 1
	

reunião ás 17 h 26 minutos. Nada mais tendo a tratar: eu. .Iaquel inc Carvalho Bezerra.
1 1
	

responsável por secretariar esta reunião. Ia ro a presente ata que será assinada por mim
113
	

e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Anibiente .A Itamira. 6 de março de
11-1
	

dois mil e dez.
1 1

c_
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FREQUÊNCIA Dos CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária QJ no 48a 	 Extraordinária:	 n°

Data: 26 de março de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h
Pauta:

1. Aprovação da 47a Reunião Ordinária do COMAM;

2.

3. Operação Arco Verde;

4. Pno e PEJO - tarna.

L _L Conselheiros	 instituição 	 _ L
_Titular: José Maria Santos Silva 1 CONALT

02j Suplente: Arnaldo Sousa Campos	 CONALT

03	 ilar: Antônia Pereira Martins 	 FVPP	 f

04 Sup lente: Márcia Nasciento castro	 FVPP

5i7	 F06	 Suplente: Lúcio Vale deSous a
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 AIMAT	 T

• OS Suplente: Maria_Augustada Silva Neta 	 AIMAT

09 'TtJa&resar(doso	 _jrqi
lO	 Suplente: JanildeCardosod os, antos	 Parque Temáti co !Card0S?

li	 Titular: Rainério Meireles da Silva 	 UFPA

12 1 SupknteiWi1soaMattitdaSilva	 UEPk	 ________

	13 -j 
Titular: Silvia Bezerra de Gócs 	 IBAMA___________________

14	 Suplente: 	 IBA1A

l5t Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC

16 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC.

17 1 Titular: Italo-Márcio Carneiro de Oliveira 	 Ministério Público
Ministério	 coI8^_1_Suplentc: Rosana Rodrigues Luiz

19 Titular Zelma Luzia da Silva CQsta 	 SEMAT_____________________

L2^)	 Suplente: Charies Alves de Sousa
SEMAT____________

OBSERI'AÇOES:
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I\sy;4L.1ç-io DAS REI AIÕES:

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 reuoião anterior;

lIl. Ordem dodia;

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

5. Aprovação da 47 a Reunião Ordinária do COMAM;

6. Informes;

• 7. Operação Arco Verde

• 8. Planos de MANEJO - .Altamira.

VII. Informes Gerais.

•	 •••	 --••---..,•..•-	 ,__••.•	 •	 -•-	 •	 ....- 	

--	 1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

