
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 26 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO
DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. EM
ALTAM IRA - 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 oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e nove, das dezesseis horas e dez minutos
às dezessete horas e vinte e minutos, no Auditório do Centro de Artesanato de Altamira - CAA,
situado a Rua Acesso 11, n° 800 - Bairro: Premem Altamira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros
Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM,
conforme assinaturas constantes à folha 47 do livro de presença. A reunião foi iniciada pela
Presidente a ilustríssima Sra. Zelma Luzia da Silva Costa, que cumprimentou a todos os
conselheiros presentes com boa tarde dizendo que há quorum para dar inicio a inicio a reunião
com o primeiro e único ponto de pauta: Elaboração das proposições para a Aud

i
ênc

i
a Publica!

Belo Monte, ciue acontece dia 13 de setembro de 2009, às 15h no Ginásio Nicias Ribeiro, onde a
pauta foi solicitada pela conselheira titular da FVPP, a Sr. Antonia Martins. Onde a S?.
Presidente Zelma Costa iniciou sua fala orientando os conselheiros presentes no assunto
concernente a compensação por significativo impacto ambiental, onde a compensação que deve
ser destinada, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo de
impacto ambiental, para o apoio na implantação ou manutenção de uma unidade de conservação
é uma das principais razões que motiva a disputa da competência entre os órgãos ambientais. De
igual sorte, é um componente que costuma ser objeto de discordância entre o empreendedor e
órgão ambiental, principalmente na fixação do valor a ser aplicado na ação compensativa.
Estabelecida no Art. 36 da Lei N° 9.985/00, o montante de recursos para compensação não pode
ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciado, de acordo com o grau de impacto ambiental
causado pelo empreendimento. Conforme a lei, cabe ao órgão ambiental licenciado definir as
unidades de conservação a serem beneficiadas considerando as propostas apresentadas no4
EIAIRIIMA, e ouvindo o empreendedor podendo inclusive ser contemplada a criação de novas
unidades de conservação. E evidente que interessa aos órgãos ambientais contemplar unidades
de conservação, cuja administração é de sua alçada buscando dotá-las de infra-estrutura
equipamentos com os recursos da compensação ambiental, normalmente de valor expressivo. A
1 exige apes que, se uma determinada nidsde de for afetada por UM

empreendimento, deve ser uma das beneficiadas da compensação não obrigatoriamente a única
sem definir o percentual de sua participação. O decreto N° 4.340. de 22 de agosto de 2002, que
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

regulamentou o dispositivo citado da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em
seu Art. 3 1, definiu que o órgão ambiental licenciando estabelecerá o grau de impacto a partir
dos estudos ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, fixando o
valor da compensação gradualmente, a partir de 0,5% dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento. considerando-se a amplitude dos impactos gerados. Ainda
segundo Decreto, a ampliação dos recursos deve obedecer à seguinte ordem de propriedade: 1-
Regularização Fundiária e demarcação das terras: H- Elaboração, revisão ou implantação de
plano de manejo: 111- Aquisição de bens e serviços necessários a implantação, gestão,
monitorarnento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento: IV-
Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade conservação: e V-
Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de
amortecimento. Uma das exigências do Decreto N° 4.340/02, é a instituição de câmaras de

55	 compensação ambiental, compostas por representantes dos órgãos licenciadores, com a

56	 finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a aprovação da

57	 autoridade competente, de acordo com os estudos ambientais realizados e percentuais definidos.

58	 No IBAMA, o Regimento Interno da câmara da compensação ambiental foi aprovado pela

59	 portaria 44, 22 de abril de 2004, delegando competência ao colegiado para decidir sobre

60	 critérios de degradação de impactos ambientais e examinar e decidir sobre os recursos

61	 administrativos de revisão e degradação de impactos ambientais. No entanto, considerando que

62	 a lei estabeleceu que os recursos destinados a ampliação em unidades de conservação não

63	 podem ser inferiores a 0,5% (meio por cento), cabendo ao órgão licenciado definir o percentual

64	 exato em função dos impactos ambientais, o IBAMA, através de Instrução Normativa N° 47, de

65	 27 de agosto de 2004, buscou a criação de regras mínimas a serem obedecidas na definição

66	 desses valores. A diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ, após o processo

67	 de análise e avaliação para efeito da emissão da Licença Prévia - LP, apresenta um parecer

68	 técnico relativo ao cálculo da compensação ambiental baseado metodologia degradação definida

69	 pela Câmara Compensação Ambiental. Desses cálculos cabem recursos do empreendedor, caso

70	 não concorde com os valores (percentuais) apresentados. Definido o valor, a Diretoria de

71	 Administração e Finanças - DIRAF, elabora um Termo de Compromisso contendo as unidades a
72 serem atendidas, as ações a serem implementadas, e o cronograma das mesmas. Após as

73	 orientações foram iniciados os procedimentos para construção do documento com as
74 propos'içõs e 'itadas pe 1os conseheos 'ne'nbíos a saber. - Qe se'a a segurado ao setor

75	 florestal deste município a aprovação do Planos de Manejos já protocolizados na SEMA, para o

76	 aproveitamento imediato das espécies florestais, nas áreas que serão inundadas:

77	 2- Definição imediata, de quem será o responsável pelas ações de financiamento para a retirada

78	 das famílias das áreas de risco que serão alagadas e onde serão construídos os novos bairros

79	 nesta cidade:
80	 3- Que seja definido, a questão dos pescadores profissionais e pescadores da pesca ornamental

81	 de forma imediata:
82	 3.1- Se poderão continuar pescando no Rio Xingu, durante a construção do empreendimento?

83	 .2- Se vai haver uma definição territorial, para assegurar a pesca?

Ata da 26' Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente. realizada no dia 1)8 de setembro de
009. em Altamira-PA.

Av. Via Oeste - Independente 1 - n° 3300 - CEP 683724 II) - Altamira —Pari - Tel:(93) 35 152714
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3- Quais os Programas, já pensados para contemplar todos os pescadores profissionais e
ornamentais do Rio Xingu, neste município durante e após a construção do empreendimentos"
3.4- Se está sendo pensado alternativas, pesquisas e tecnologia para tanques redes no Rio Xingu,
com as espécies existentes no estoque pesqueiro, sobrevivente após o empreendimento a ser
construído?
4- Com relação aos minerais de Classe II, de emprego imediato na construção civil, que seja
assegurado imediatamente um polígono mineral, para criação de um Grupamento Mineiro e/ou
Consorcio de mineração, vigente neste País, para garantir a continuidade empresarial das
empresas já existentes atualmente no segmento da Construção civil em Altarnira - Pará.

5- Que sejam reconstituídas as praias em aproximação real dos espaços de lazer, que atualmente
de forma cultural, a população Altamirense, se utiliza para atividades turísticas.
6- Garantir imediatamente a formação básica, para a população Altamirense, com vistas a
redução do analfabetismo na zona urbana e rural durante toda a construção do empreendimento
e posteriormente a conclusão das obras, numa perspectiva de cenário: Analfabetismo zero.
7- Que seja garantido como condicionante, ainda no processo de Licenciamento Ambiental pelo
IBAMA, que seja apresentado um estudo de cenário com referência ao impacto ambiental com
o aumento populacional previsto para o município de Altamira - Pará.
8- Que seja garantido de forma imediata, formação técnica especializadas para trabalhadores
zona urbana e rural, especialmente voltada para o comercio e serviços.
9- Garantir o fortalecimento institucional das universidades, já existentes em Altamira e
aumentar a oferta de cursos de nível superior.
10- Garantir o fortalecimento dos laboratórios de pesquisas, com vistas a cursos de pós-
graduação, nas instituições de nível superiores já existentes em Altamira.

1- A criação imediata de um banco genético, para garantir a perpetuação das espécies, nas
reas que deverão ser inundadas, gerenciado pelas instituições de ensino superior, já existentes

em Altamira - Pará.
12- Garantir imediatamente o ordenamento fundiário da região na zona urbana e rural.

13- Fortalecer os programas de apoio no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes.ç
F4- Garantir o fortalecimento da gestão ambiental municipal, com implantação de tecnologias
compatíveis as necessidades de gerenciamento dos recursos naturais, no município.
IS- Garantir um Conselho gestor paritário, para o acompanhamento, monitorarnento e
fiscalização de projetos, programas durante a execução do empreendimento e posterionhlente a
conclusão da obra.
16- Garantir de imediato a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Xingu.
17- Assegurar que seja contemplado no Termo de Referência condições, para garantir a
implantação imediata de: Usina de tratamento de esgotos, e gerenciamento integrado de

Resíduos Sólidos.
O documento deverá ser lido e protocolizado para a Secretaria Executiva da Consulta Pública
do IBAMA, no local do evento que será dia 13 de setembro de 2009 (domingo) às 1511 no

Gnásio Poliesportivo Nicias Ribeiro, expressando assim legitimamente o que os Conselheiros
do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM. propõem para o Município de Altamira

AU da 26' Reuiuão Etiaordtuària do Cotisclho Mu.w.ctpal do Meu.)AmhtcW.. [t:att7J.Ida ao dia (» de ctenibro de

2009. cm Altamira-PA. 	 j,,í,,-gL
A Via Oeste - Independente 1 - no 3300 - CEP: 63724 10 - Altamira —Pará - Te1:(93) 35152714
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

126	 - Pará. Para finalizar, a Sra . Presidente Zelma Luzia da Silva Costa pergunta se mais alguém

127	 ainda gostaria de se manifestar, não havendo ninguém se pronunciado a mesma agradece a

128	 presença de todos e se despede, e deseja que todos tenham uma boa tarde. Nada mais tendo a

129	 tratar: eu, Sara Alves dos Santos responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata

130	 que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Njeio Ambjent

131	 Altamira, 07 de agosto de dois mil e nove.

Ata da 26 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente. realizada no dia 08 de setembro de

2009. em Altamira-PA.
Av. Via Oeste - Independente 1 - n`3,300 — CEP: 68372410 - Altainira —Parzi - Tcl:(93) 35152714
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COMAM

FREQUÊNCIA Dos CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinària na° 	 Extraordinária: 	 n0 26

Data: 08 de setembro de 2009 (terça-feira)
Hora: 16:00 h
Pauta

1. Elaboração das proposições para a Audiência Pública/Belo Monte,
que acontece dia 1310912009, às 15h no Ginásio Nicias Ribeiro, nesse
município.

TNo	 Conselheiros	 Instituição	 P	 F

LL Titular: José Maria Santos Silva	 CONALT

02 Suplente: Paulo Ferreira Lopes	 CONALT
03	 Titular: Antônia Pereira Martins 	 FVPP	 _Q_

1 04 Suplente: Márcia Nascirneno Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos	 Colônia de Pescadores Z -57

06	 Suplente: Lúcio Vale de Sonsa 	 Colônia dePescadoisZ-57

• W7 Titxlar Lco FTanCSCO de Paa Cosia	 AIMAT	 ____

^ Õ9 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: Irlanda do Socorro de O. Miléo 	 UFPA

12	 Suplente: Wilson Marlins da Silva	 UEPA
13 Titular: Roberto José Scarpari 	 IBAMA	 -

14 Suplente: Silvia Bezerra de Góes	 IBAMA

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

17	 Titular: Italo Márcio Carneiro de Oliveira	 Ministcrio Publico
18 Suplente-. ROsana Rodriues Luiz	 klúiisLâ0 Pitb[ico	 -

19 Titular: Zelma Luzia da Sila Costa	 SEMAT

20 1 Suplente: Charles Alves de Sousa 	 SEMAT

OBSER [4( 'OES:

Avenida Via Oeste. n°. 3300 - Independente 1 Ccp 68372-610 Tel (93) 3515-2714.
e-mail: comam altamira(.vahoo com. br 	 Altamira - Pará
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COMAM

INSTALA ÇÁO 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;

lii. Ordem do dia;

W. Leitura e despacho do expediente;

V.Prestaçao de contas;

VI.Assuntos pautados:

VII. informes Gerais.

1. Elaboração das proposições para a Audiência Pública/Belo Monte,
que acontece dia 1310912009, às 15h no Ginásio Nicias Ribeiro, nesse
município.

Avenida Via Oeste. n°. 3300— Independente 1 Cep 68372-610 Te! (93) 3515-2714.
e-mail: comam alamiraívahoo.com.br 	 Altamira - Pará
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1 CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Proposições elaboradas na 26 Reunião Extraordinária do Conselho
Municipal do Meio Ambiente, referentes à Consulta Pública que acontece dia
13 de setembro de 2009 no Ginásio Nicias Ribeiro à cerca do Tema: AHE RIo
Monte Audiência Pública

PROPOSIÇÕES
Que seja assegurado ao setor florestal deste tuuricípk a aprovação do Plati.os de Mateos á

protocolizados na SEMA, para o aproveitamento imediato das espécies florestais, nas áreas que

seTãO inundadas;
2- Definição imediata, de quem será o responsável pelas ações de financiamento para a retirada
das famílias das áreas de risco que serão alagadas e onde serão construídos os novos bairros

nesta cidade;
3- Que sela definido, a questão dos pescadores profissionais e pescadores da pesca ornamental de

forua iruediata:
3. 1- Se poderão continuar pescando no Rio Xingu, durante a construção do empreendimento?
3.2- S e vai haver unia definição territorial, para assegurar a pesca?

3.3- Quais os Programas. já pensados para contemplar todos os pescadores profissionais e
ornamentais do Rio Xingu, neste município durante e após a construção do empreendimentos?

3.4- Se está sendo pensado alternativas, pesquisas e tecnologia para tanques redes no Rio Xingu,
cam as espécies existentes no estoque pesqueiro, sobrevivente após o empreendimento a ser
cO\struídOr?

4- Com relação aos minerais de Classe II, de emprego imediato na construção civil, que seja
assegurado imediatamente um polí gono mineral, para criação de um Grupamento Mineiro e/ou
Consorcio de mineração, vigente neste País, para garantir a continuidade empresarial a das
empresas já existentes atualmente no segmento da Construção civil em Altamira - Pará.
5- Que sejam reconstituídas as praias em aproximação real dos espaços de lazer, que atualmente
de forma cultural, a população Altamirense, se utiliza para atividades turísticas.
6- Garantir iniediataruente a foruação básica, para a população Altaruirense, coru vistas a
redução do analfabetismo na zona urbana e rural durante toda a construção do empreendimento e
posteriormente a conclusão das obras, numa perspectiva de cenário: Analfabetismo zero.

7- Que seja garantido como condicionante, ainda no processo de Licenciamento A,nbiental pelo
IBAMA, que seja apresentado uru estudo de cenário com referência ao impacto ambiental com o
aumento populacional previsto para o município de Altamira - Pará.
8- Que seja garantido de forma imediata, formação técnica especializadas para trabalhadores
zofla urbaua e rural, especia(niete voltada para o coruercio e serviços.
9- Garantir o fortalecimento institucional das universidades, já existentes em Altamira e
aumentar a oferta de cursos de nível superior.
10- Garantir o fortalecimento dos laboratórios de pesquisas, com vistas a cursos de pós-
graduação, nas instituições de nivel superiores já existentes em Altamira.
II- A criação imediata de um banco genético, para garantir a perpetuação das espécies, nas áreas
que deverão ser inundadas, gerenciado pelas instituições de ensino superior, já existentes em
Akaruira - Pará.
12- Garantir imediatamente o ordenamento fundiário da região na zona urbana e rural.
1- Fortalecer os programas de apoio no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e

adolescentes.
14- Garantir o fortalecimento da gestão ambiental municipal, com implantação de tecnologias
compatíveis as necessidades de gerenciamento dos recursos naturais, no município.

Anida Via Oeste. d..,300 — Independente 1 Cep 68372-61() Tel (93 3515-2714. 	 Ç

e-mail: comam altamira avahoo.coni. br 	 .Altamira - Para.



1 CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15- Garantir um Conselho gestor paritário, para o acompanhamento, monitoramento e
fiscalização de projetos, programas durante a execução do empreendimento e posteriormente a

conclusão da obra.
I- Garautir de iruediato a criação do Comitê de Bacta Htdrorafica do Xiuzu.
17- Assegurar que seja contemplado no Termo de Referência condições, para garantir a
implantação imediata de: Usina de tratamento de esgotos, e gerenciamento integrado de

Resíduos Sólidos.

Acnida Via Oeste. i. 3300— Independente 1 Cep 68372-611) Tel 93) 3515-2714.
e-mail: comam_altainira avahoo.com.br	 Altamira - Pari.
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