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ATA l)\ 18' REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE —
COMA1, REALIZADA NO DIA 10 DE
OUTt]131() DE' 2008. EM ALTAM1R -
FIARA.

A reunião foi presidida pela Ilustríssinia Senhora Secretária Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal (10 Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zelina Luzia da Silva Costa.

No décimo dia do mês de outubro do ano de dois mi1 e oito, das dezesseis horas e dez
minutos às dezessete horas, no Centro de Artesanato da SEMAT, sito à Rua Acesso 02, s/n°
bairro: Premem, em Altaniira-Pará a Sr. Zelma Luzia (Ia Silva Costa Presidente do
COMAM e Secretária Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo inicia a reunião
em primeira convocação, cumprimenta os conselheiros presentes e pergunta se os mesmos
leram a pauta da reunião, que diz respeito a Análise e Parecer dos Conselheiros do
COM no Processo n° 561 de onze de junho do ano de dois mil e oito, em seguida a
Secretária lê o capítulo 11, artigo 2° e inciso XIII que rege as finalidades do Regimento
Interno do COMAM, os quais ressaltam o poder de intervenção do Conselho junto à
qualquer situação que necessite de decisão para ser resolvido e expõe posteriormente,
detalhadarnente o processo de Licenciamento Amhje,ital cm questão, p oi s o mesmo Ibi
expedida a Licença Prévia em nome da pessoa fisica -- o Sr. Edirley Prado Meio,
respaldado em requerimento e documentos comprobatórjos anexados ao processo, porémhouve o questionameno sem qualquer j ustificativa verbal ou oficializada por parte do outro
empreendedor do licenciamento, o Sr. Chesther Pedro Gomes, pedindo a retificação do
nome fantasia da licença e sugerindo em nome da pessoa jurídica - Cerâmica Santa Clara
LTDA. Portanto, tendo em vista que as alterações reivindicadas pelo Sr. Chestlier não se
restringem apenas a simples mudança do nome fantasia da licença, mas sim, da análise
documental do processo, a Secretaria da Gestão do Meio Ambiente e Turismo resolveu
levar ao Conselho, sabendo que este tem a pre:i'e:ativa d decisão, para definir se é feita a
alteração ou instala-se um novo processo de licencianiento em nome da Cerâmica Santa
Clara LTDA. Segundo o conselheiro Lúcio Francisco de Pãula Costa, a informação que ele
obteve é que parece ter havido uma dissolução da sociedade da empresa, mas afirmou ter

	 jangariado i nformalmente esta notícia. Contudo, diante (lesta ci rcunstância e se de fato for
verídica a informação, o conselheiro se posicionou favorável a mudança do nome fantasia
da Licença Prévia. Já o conselheiro Júlio César KaIb, argumentou e su geriu que a SEMAT
notifique o empreendedor para oficializar as devidas alterações contratuais da empresa,
através de documentações comprobatórjas havendo proced:1L'ia na questão se poSjcionou
favorável a mudança do nome timntasia da licença. caso eontrário, se não houver uma
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justificativa contundente sugeriu a invalidação do processo e que recomece um novo
licenciamento. Ressalta-se que, a Si. Marta Maria da Silva Barros, secretária geral da
CONALT, com direito de voz, representando o Sr. Justino da Silva Bequimam, também
apoiou a opinião do conselheiro Júlio KaIb. Sendo assim, a Presidente do COMAM,
afirmou que a SEMAT se comprometeria a notificar o empreendedor para os
esclarecimentos da dissolução da empresa. Para finalizar, a Sr. Presidente Zelma Luzia da
Silva Costa pergunta se mais 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, Patrícia Danielle da Costa Pereira responsável por secretariar esta
reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente. Altamira, dez de outubro de dois mil e oito42 	 d
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reuniào: Ordinária 0 n° Extraordinária	 n° 1 S

Data: 10 de outubro de 2008 (sexta -feira)
Hora 16h
Pauta:

1. Análise e Parecer dos Conselheiros do COMAM no Processo

n°561 de 11/06/2008
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COMAM

INSTAL4 iÇÃO  1).-IS RE(.VJÕES:

1 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 retinio anterior:

III. Ordem cio dia:

IV. Leitura e despacho do expediente:

\7• Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:

1. Análise e Parecer do Conselheiros do COMAM no Processo

n° 561 de 11/06/2008.

Informes gerais.

Àwdj \ ii (ste. n	 -	 1	 p	 7-, -4, 111 ÍI	 )3 .	 I-I4
e-mail: coInan aUainira a ' aIito.ini hi	

\ hain na - Pai

e


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

