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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA 1)A 38!'REUNIÃO ORDINÁRIA Do
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO DIA
29 DE MAIO DE 2009. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

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

No vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e nove, das dezesseis horas e quinze
minutos às dezoito horas e trinta e oito minutos, no Auditório do Centro de Artesanato de Altamira
sito à Rua Acesso II. N° 800— Premem; sob a presidência da ilustríssima SI'. Zelma Luzia da Silva
Costa. Titular e Secretária Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT.
Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 39 do livro de presença. A reunião é iniciada.
pela Presidente do COMAM e Titular da SEMAT a Sr'. Zelma Luzia da Silva Costa que
cumprimenta com boa tarde a todos, junto à plenária para dar inicio a reunião, a Si'. Presidente leu
os informes da reunião. Informou da presença do Sr. Adevaldo da Silva Brito que é presidente do
bairro de Brasília, a Sr. Presidente explica que a lei de criação deste conselho COMAM. precisa
passar por urna reformulação para incluirmos mais entidades neste conselho. Prosseguindo a Sr'.
Zelma Costa pergunta à plenária se há alguma observação quanto a Ata, não tendo podemo	 .
aprovar? A Ata foi aprovada por unanimidade de todos. Passando para os encaminhamentos que
foram deliberados em plenária na última reunião a 37" ordinária, onde a SEMAT e a secretaria
executiva do COMAM, ficou incumbida de realizar encaminhamentos solicitados pelos senhores.
Primeiro urna resolução de recomendação sobre títulos definitivos, para o Presidente do INCRA
segundo solicitação de Agência da Capitania dos Portos a ser implantada em Altaniira, terceiro
comunicar a GTZ, para que o COMAM seja convocado para participar das reuniões quando sev,4
tratar de Unidades de Conservação no Município de Altam ira - Pará, parte integrante do Mosaico
de Unidades de Conservação da Natureza. Ainda com os informes a Presidente V. Zelma Costa, .
informou sobre a exposição do EIA-RIMA, que o Ministério do Meio Ambiente enviou para
Prefeitura Municipal de Altarnira, onde será apresentado a proposição no prazo de 60 dias pela
PMA ao MMA, e os materiais estão expostos e disponíveis no aqui no Centro de Artesanato de
Altamira - CAA. das 7h 30 às 21 li de segunda a sexta feira. Dando seqüência aos trabalhos da
reunião a presidente solicita ao Agrônomo da SEMAT Charles Alves de Sousa e também
conselheiro suplente do COMAM, que faça a apresentação da prestação de contas do mês de maio.
A Presidente fala das taxas de poluição sonora que foram pagas e que ainda falta cinco pessoas
autuadas realizarem o pagamento. essas taxas foram geradas através de uma operação realizada
entre Ministério Público Estadual e Agentes de Fiscalização da SEMAT. Policia Civil. Poicia
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Militar. DEMUTRAN e Guarda Municipal, chamada de Operação Acústica proposta pelo
Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Eniério Mendes da Costa. onde esses documentos serão
entregues ao Ministério Público Estadual. Ainda com a palavra a Sr a . Presidente fala sobre a
reunião que aconteceu sobre a criação de eco- pontos de pilhas e baterias na cidade de Altarnira,
proposta pela Promotoria de Meio Ambiente, realizada ontem dia 25 de maio de 2009. e fala
também sobre o processo de pilhas e baterias e que a Colônia de Pescadores são os que mais
consomem as pilhas e pediram apoio para orientações de Educação Ambiental. O Supermercado
Cardoso já é um ponto para recolhimento das pilhas. A palavra foi passada ao conselheiro titular
do Recanto Cardoso que fala sobre a abertura de seu empreendimento que não pode ficar fechado e
que já está em funcionamento. O Sr. Júlio César Kalh anuncia sobre a Semana Municipal de Meio
Ambiente de Altamira, onde dia 05 de junho será lançada a Cartilha LIXO: Um produto do nosso
consumo. A palavra foi passada a Si. Presidente que falou sobre o processo em andamento da
confecção das cartilhas sobre o lixo, e solicita a retirada do Fundo Municipal de Ambiente - EMA.
aos membros deste conselho que seja concedido o saque no valor de R$ 1 .000,00 Reais, para a
realização do 111 Seminário Municipal de Meio Ambiente de Altarnira. a Presidente pergunta se é
se de consenso de todos? A retirada foi permitida por unanimidade e também R$ 1.50,00 para a
tiragem final das cartilhas para 2.500 unidades. O Sr. Adevaldo Brito convidado, e Presidente do
bairro de Brasilia, fala que é contra a invasão de terrenos, mas que precisa ser feita alguma coisa e
que o poder legislativo elabore projetos de moradias habitacionais para essas pessoas, e que sejam
tomadas providencias em relação à construção de moradias para a população. Na seqüência o Sr
José Roberto Prates informa sobre a 1 Conferência Nacional de Saúde Ambiental e que dia 14 de
maio de 2009 foi publicado pelo Presidente da República o Decreto que convoca a 1 Conferência
Nacional de Saúde Ambiental, e sugere que os conselhos se reúnam Agenda 21 e COMAM, para
q ue sejam discutidos os temas. A Presidente Sri . Zelma Luzia da Silva Costa, agradece pelos,

ii.q formes e passa a palavra para Wesley Storch. que é o Biólogo da SEMAT, que irá fazer uma
apresentação sobre lixo hospitalar, onde em plenária o conselho solicitou que a SEMAT. fizesse
uma visita nas farmácias, laboratórios e hospitais para verificar o destino do lixo. Wesley fala que 1
não visitou todas as farmácias, hospitais e laboratórios públicos e particulares, e diz que foi urn
visita informal, sobre a quantidade de materiais desprezados e descartados pelos empreendimentos.
e a forma que são descartados vai direto para o lixão, exceto o HEMOPA e o Hospital Regional.
que descartam de forma correta o lixo enviando para uma empresa em Belém, e o Regional faz o
tratamento prévio para o lixão. A Sra. Presidente diz que todos os meios de comunicação e órgãos
de segurança pública são convidados para participarem das reuniões Ordinárias e Extraordinárias
do COMAM. Dando seqüência a reunião. a presidente fala da solicitação feita pelo COMAM, da
visita ao sistema penitenciário de Altamira. onde conforme deliberação fui formada unia Comissão
Téciica, para tratar deste assunto conforme relatório da comissão. onde fui contatado de que o
sistema penal está precisando de uma limpeza imediata do caminhão limpa fossas. Nesse momento
o Dr. Emério Mendes pergunta a Si. Presidente coma está o andamento do lixão. e demonstra
preocupação sobre a INFRAERO e ANAC. e solicita a visita do COMAM, para acompanhá-lo ao
sistema penal. amanhã dia 30 de maio de 2009. sábado a partir da 16 horas. Seqüenciando. ainda
com a palavra o Dr. Ernério Mendes filou da Operação Acústica, que obteve pleno êxito e que a
população agradece e convida alguns conselheiros estarem presentes para acompanharem nas
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próximas operações que vierem. E informou que irá solicitar em forma de oficio para que seja feita
a retira de R$ 5.000 Reais, depositados na conta do FMA, para a compra de equipamento Tripé
para o Corpo de Bombeiros, dinheiro que seria para a compra de equipamentos contra incêndios
florestais, mas segundo o Dr. Emério Mendes, ainda não está na época das queimadas, e que este
equipamento é para retirada de pessoas quando caem em poços, e que necessita com a máxima
urgência. O Dr. Emério Mendes da Costa parabeniza a equipe SEMAT sobre a reunião das pilhas e
baterias e fala das criações dos postos para recolher o lixo, e falou que as pessoas já estão
separando o seu lixo as que ainda não tem corno fazer o recolhimento desse lixo. A palavra foi
passada a Si`. Presidente Zeirna Costa em que falou sobre as comissões técnicas, primeiro a dos
recursos naturais, que foram realizadas quatro reuniões, e ficou encaminhado para que venha um
perito em barragens do Estado do Ceará, para fazer o estudo sobre as barragens e os Igarapés
Altarnira. Ambé e Panelas. Passando a palavra para o Dr. Emério Mendes, onde diz que a principal
causa de alagamento em Altamira se dá aos índices pluviométricos, e que os relatórios já estão
quase prontos e os pareceres técnicos da SEMAT, IBAMA e SEMA as enchentes são causadas só
pelas barragens, mas pelo nível das chuvas fortes e Altarnira, fica rodeada de rios e igarapés, e que
só resta alertar a população que vive às margens e nos locais de alagamentos da ocupação do solo
onde dificulta o escoamento da água. e propõem convidar o COMAM. para uma audiência pública
e a população. para esclarecer os acontecimentos houve em relação às barragens. O Sr. Roberto
Scarpari representante suplente do IBAMA, diz a respeito das áreas de risco e que a SEOVE. faça
projetos de drenagens e que tenha no mínimo uma preocupação com a população desses bairros. A
Presidente coloca a proposição entre o COMAM e Ministério Público, sobre a revitalização da Ru
07 de Setembro, e neste momento a presidente solicita ao Sr. Júlio César KaIb representante da
SEMEC. que faça a apresentação da logomarca do COMAM, onde o mesmo mostrou a todos da
plenária. Encerrando. a SI'. Presidente Zelma Luzia da Silva Costa faz as considerações finais.
perguntando se mais alguém ainda gostaria de se pronunciar. não havendo ninguém se
manifestado, agradeceu a presença de todos e que o COMAM continue com os trabalhos junto ao
MPE - Ministério Público Estadual que desde janeiro de 2009 se faz presente neste conselho, e
convida a todos para participarem do 30 Seminário Municipal de Meio Ambiente dia 05 de junho
de 2009. na Casa Cultura —Jarbas Passarinho, e se despediu desejando-lhes a todos uma boa tarde.
Nada mais tendo a tratar cii. Sara Alves dos Santos. responsável por secretariar esta reunião, lavro
a presente ata que será assinada por mim e pela Sr. Zelma Luzia da Silva Costa presidente do
Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altanira. vinte e nove de maio de dois mil e nove.

ctQ	
;
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 n° 38a	Extraordinária: F1	 n°

Data: 29 de maio de 2009 (sexta-feira)
Hora: 16: 00 h
Pauta:

1. Informes,

2. Aterro Sanitário: Lixo Hospitalar,

3. Resíduos: Sistema Penal de Altamira,

4. Barragens em Altamira (Zona Rural).

N o	 Conselheiros	 Instituição	 P

01	 Titular: José Maria Santos Silva	 CONALT

02	 Suplente: Paulo Ferreira Lopes	 CONALT

03	 Titular: Antônia Pereira Martins 	 FVPP

04	 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP

05	 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos	 Colônia de Pescadores Z-57

06	 Suplente: Lúcio Vale de Sousa	 Colônia de Pescadores Z-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 p	 -

LO	 Suplente: Janilde Cardoso dos Santos 	 Parque Temático Recanto Cardoso
II	 Titular: Irlanda de O. Miléo	 UFPA

12	 Suplente: Wilson Martins da Silva	 UEPA
13	 Titular: Walber Feijó de Oliveira	 IBAMA	 -

14	 Suplente: Roberto José Scarpari	 IBAMA

15	 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC

16	 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira	 SEMEC

17	 Titular: Italo Márcio Carneiro de Oliveira	 Ministério Público
18	 Suplente: Rosana Rodrigues Luiz	 Ministério Público	 -

19	 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT
20 Suplente: Charles Alves de Sousa	 SEMAT

OBSERV4('OES:

1 (YY'	 -	 - É) ,4n in
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COMAM

INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES:

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:

VII. Informes Gerais.

1. Informes,

2. Aterro Sanitário: Lixo Hospitalar,

3. Resíduos: Sistema Penal de Altamira,

4. Barragens em Altamira (Zona Rural).
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