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Ao dia trinta de abril de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos às onze horas e

quinze minutos, havendo quórum, reuniram-se extraordinariamente para a

Quinquagésima Sexta Reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente —COMAM

na sede da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo —SEMAT,

localizada na Travessa Lindolfo Aranha, número quinhentos e sete, Centro, Altamira-

Pará. Reuniram-se os Conselheiros titulares e Suplentes das seguintes entidades: Luiz

Alberto de Araújo, representante da SEMAT. as Senhoras Magna Sales da Silva e

Zulmira da Paz Carvklho da Silva, representantes da SEMED. Carlos Renato Leal

Bicelii, representante do SIRALTA; Rodrigo de Oliveira Cardoso, representante do

RECANTO CARDOSO: Márcia Nascimento Castro. representante da FVPP e Rairys

Cravo 1-lerrera, representante do UFPA, que compõe o Conselho Municipal do Meio

Ambiente - COMAM, para tratar da seguinte pauta: Alteração do Regimento Interno

do COMAM. Sr. Luiz Alberto de Araújo, presidente do COMAM cumprimenta a todos

informa acerca da Conferência Municipal do Meio Ambiente que será realizada no dia

vinte e sete de maio de dois mil e quinze no Centro de Convenções e Cursos de

Altamira, evento que também será anunciado os novos membros, representantes do

setor público e da sociedade civil organizada no COMAM no período de 2015 a 2017.

Em seguida, aborda acerca da pauta em questão, confirmando a necessidade dessa

reunião, uma vez que nunca foi alterado este regimento interno. Como método melhor

27 para que todos possam acompanhar, é feita a apresentação no telão onde todos começam

28	 a discutir sobre todos os parágrafos e artigos que depois de lidos fica decidido por todos

29	 que pode ser acrescentado acentos e formalizado no regimento interno, pois se

30 perceberá o interesse até a Conferência Municipal do Meio Ambiente de Altamira de

31	 entidades voltadas para a área ambiental ou até mesmo interessadas no assunto, mas que

32	 por em quanto inicialmente será acrescentado dois acentos que serão da APATA -

33 Associação de Proteção dos Animais e do Meio Ambiente de Altamira e da Cooperativa

34
	 Volta Grande do Xingu. No capítulo três da composição - Art. 

30 passasse da escrita: O

35
	 COMAM terá composição paritária. sendo 06 representantes do poder público e seis da

36 comunidade, onde fica da seguinte forma: O COMAM terá composição paritária, send

Travessa Lindolfo Aranha N° 507 - Centro.
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37
	 oito representantes do poder público e oito da comunidade, no molde seguinte: no iten 1

38 - Do Poder Público, duas entidades novas integram o COMAM que são: a Secretaria

39 Municipal do Trabalho e Promoção Social - SEMUT'S e uma categoria é inclusa que

40
	 fica assim: entidade oficial vinculada às RESEX. representada pelo Instituto Chico

41
	 Mendes de Conservação. No iten II - Da Comunidade também serão parte integrante

42
	 duas categorias que são: uma representação de entidades privadas vinculadas a

43
	 reciclagem e uma representação de entidades sindicais da área rural, estas serão

44
	 representadas na ordem pelas seguintes entidades: Cooperativa Volta Grande do Xingu

45
	 e o SIRALTA - Sindicato dos Produtores Rurais de Altamira. Seguindo nas alterações

46 do regimento interno do COMAM, também houve alteração no art. 17, onde diz que: O

47 COMAM reunir-se à em primeira convocação, com a presença da maioria simples de

48	 seus membros (09 integrantes), considerando os suplentes no exercício da titularidade.

49 Tendo também que alterar o parágrafo primeiro para: Não havendo quórum para a

50
	 realização da reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada

51 trinta minutos após, com os membros presentes garantindo o quórum mínimo de 1/3 (

52
	 um terço) de seus membros que será de três integrantes. Todos ficam de acordo, pois a

53
	 maioria simples é considerado nove por ser feito o calculo de 50% mais um do total de

54	 entidades que passaram a ser dezesseis. Nada mais tendo a tratar, eu, Gabrielie Luz de

55 Andrade - integrante da Secretaria Executiva do COMAM, lavro a presente ata que

56
	 após lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente do COMAM, o Sr. Luiz

57
	 Alberto de Araújo e pelos demais conselheiros presentes. Altamira, 30 de abril de 2015.
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Lista de presença da 56' Reunião Extraordinária do COMAM - 30/04/2015

IPAM-

Titular - Maria Lucimar Lima Souza (93. 99 188.7660) lucirnarsouzaipam.or.hr

Suplente - Thaynara Viana Cavalcante (93.99151.1436) thavnara.ipam aipam.or.br

Colônia Z-57 -

Titular - José Eládio Botelho (93.99148.0276/3515.0006/3515.5155)

jpeladiogrnai 1 .com

Suplente - Lúcio Vale de Sousa (93.99141.8847)

coloniadospescadoresz57(i,hotmai1.com

SIRALTA -

Titular - Carlos Renato Leal Biceili (93.99169.1047) carlosbiceli ia hotmail .Com

Suplente - Maria Augusta da Silva Neta (93.99125.1294) augusta.netavahoo.com.br

Recanto Cardoso -

Titular - Janilde Cardoso dos Santos (93.99171.0249/3515.0945) jncard(bol.com.br

Suplente - Rodrigo de Oliveira Cardoso (93).99154.8237)

cardo so.rhodrigo(hotmai 1 .com
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Lista de presença da 568 Reunião Extraordinária do COMAM - 30/04/2015

FVPP-

Titular - Bruno Lourenço Kempner (93).99175.1475) ívppaltamiraa;vahoo.com.hr

Suplente - Márcia Nascimento Castro (93.99133.0398) fvppaltam ira(i)yahoo. com. br

SEMAT -

Titular - Luiz Alberto de Araújo (93.99110.0016) sernataltamira(hotmail.com

Suplente - Lúcio Francisco de Paula Costa ai matreflorestadoraa) yahoo. com . br

SEMED -

Titular - Magna Sales da Silva (93.35 15.1033) semecaltabol.com.br

Suplente - Zulmira da Paz Carvalho da Silva (93.99171.1025/3515.1033)

zulniirapaz@.bol. com. br

MP ESTADUAL -

Titular - Rosana Luiz (93.3515.1696) rosanaluizmp.pa.gov.br

Suplente -
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Lista de presença da 56 Reunião Extraordinária do COMAM - 30/04/2015

IBAMA-

Titular - Tatiane Maria Vieira Leite (93.98409.54 16)

Suplente - Mendeil de Sales Souza (93.3515.1798/3515.1748)

mendeli .souza(ibama.gov.br

Inst. Oficiais Ensino e Pesquisa -

Titular - Rairys Cravo HerrerafUFPA (93.99147.8949/3515.2112)

iail.com	 rairys(ëufpa.br

AAA O.	 i
Suplente -Inês TrevisaníUEPA inesatrn(Zyahoo. com . br
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