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roN110 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE]

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2008, EM
ALTAMIRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do Meio

Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, o

Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No vigésimo quinto da do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas e trinta
minutos às dezessete horas e quarenta e seis minutos na sala de reuniões da SEMAT, sito à
Avenida Via Oeste, n° 3300, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor Titular
da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do
Conselho Municipal do Meio Ambiente o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva;
reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente,
conforme assinaturas constantes à folha 16 do livro de presença. O Sr. Francisco Eduardo
Modesto da Silva Presidente do COMAM e representante da Secretaria Municipal da Gestão
do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT deseja boa tarde a todos e passa a palavra para Justino
da Silva Bequiman, Conselheiro Titular e Secretário do COMAM e representante, do CONALT;
para que o mesmo confira o quorum. Ao conferir o quorum às dezesseis horas e trinta minutos,
constatou-se que a reunião poderia ser iniciada. Após a conferência do quorum foi lida a aL da
reunião anterior, por Elisângela Silva de Oliveira, que foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. O Sr Presidente esclerece, conforme assunto contido na ata, que foi feito o ofício
para Assembléia Legislativa do Pará solicitando patrocínio para a Conferência Municipal de
Meio Ambiente, e este ofício será encaminhado pelo Sr Lúcio Costa Conselheiro Titular do
COMAM e Representante da Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira, assim que
possível. O Sr Presidente ainda esclarece que o ofício solicitando a liberação do Conselheiro
Titular, Justino da Silva Bequiman representante do CONALT, foi enviado. Após estes informes
o Sr Presidente inicia a primeira pauta que é: RegulamefltaÇ . LO do Regimento Interno

COMAM, coní r 	girnentO Interno do COEMA e CO AMA . onde o mesmo esclarece que
tanto no Regimento Interno do Conselho Estadual de Meio ,.mbiente, quanto no Conselho
Nacional de Meio Ambiente os presidentes são respectivamente o Secretário de Estado de
Meio Ambiente e a Ministra de Estado de Meio Ambiente, por tanto faz-se necessário que o
Conselho Municipal de Meio Ambiente se adeque a esses parâmetros. Após comentários dos
conselheiros presentes foi aprovado que no Regimento Interno do COMAM, onde se dizia:
Capítulo V, Art. 10, § 1 1 - Os membros da Diretoria do COMAM serão eleitos, dentre os

conselheiros, pelo PIenio; § 20 - A diretoria terá mandato de um ano, sendo permitida a
recondução, por igual período. Diz-se: Capítulo V, Art. 10, § 1 1 - O Presidente do COMAM é o
Secretario Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, no Conselho; § 2° - O
vice- presidente e o secretário-executivo do COMAM serão eleitos, dentre os conselheiros, pelo

Plenário; § 30 - A diretoria terá um mandato de dois anos, sendo permitida a recondução por
igual período. Após ter sido aprovada as alterações do Regimento Interno o Sr Preskente
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LONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

passa a próxima pauta que é: RequamentaOãO de artigos do Código Ambiertal Municipal, Oflde
fala que na SEMAT foi reavaliado o Código Ambiental do Município e buscou-se na
regulamentação federal (CONAMA) e estadual (COEMA) as melhores modificações para validar
o Código Ambiental Municipal e neste ato apenas o COMAM tem autonomia em regulamentar
essas modificações propostas, que como já foi citado são propostas retiradas das
regulamentações etadual e federal e com complementaÇões qia dizem respeito ao nosso
município. Neste riom-tento o Sr Presidente pergunta como se drao os trabalhos, e açrescenta
que para cada entidade representante do COMAM foi enviado junto ao ofício o material a ser
estudado, em questão às pautas propostas. A palavra é passada ao Sr Raimundo Pereira
Barbosa Neto, agente de fiscalização ambiental da SEMAT, que esclarece aos conselheiros
que na SEMAT foi apenas feito um trabalho de pesquisa para diantar os trabalhos, mas cabe ao
COMAM resumir as propostas e adequá-las à realidade do município. O Sr Mayson Peterson
Petrus Costa Umbuzeiro, também agente de fiscalização ambiental da SEMAT, acrescenta à
fala do Sr Raimundo Neto dizendo que na parte de arborização foi retirado o material da internet
e foi feito uma reunião com responsável pela arborização da SEMAGRI, e foram feitas algumas
modificações no material, sendo assim já fizemos um pouco o trabalho de adequação à
realidade vivida no município. Após uma série de discussões a cerca do melhor procedimento a
ser adotado para aprovação das regulamentações na Lei Orgânica do Município, foi dec: tido
pela maioria que as entidades se encarregariam de estudar o material e no próximo dia 15
(quinze) de fevereiro de 2008 (dois mil e oito) às 16:00 horas se reuniriam na SEMAT, para
discutir e aprovar, sendo que cada um já deve trazer suas observações a ce'rca do material
recebido. O Sr Presidente ressalta a importância de que todos participem desta reunião em
caráter extraordinário, visto que é de suma importância e que esta pauta já vem se arrastando
por meses. O Sr Mário José Henchen Conselheiro Titular do COMAM e Representante da
Universidade Federal do Pará, acrescenta que é importante qie mesmo que alguma entidade
se ausente, envie suas alterações para serem discutidas pelo plenário. Tendo sido encerrada

esta pauta o Sr Pr . sidente passa a última pauta que é: AprovjiO do Calendário de euniões

Ordinárias do 16,M1200 neste momento mostra o caleidário de reuniões que está de
acordo com Regimento Interno do COMAM, todos aprovam o novo calendário de reuniões e
Elisângela Silva de Oliveira esclarece que após essa aprovação será feita uma resolução de
aprovação. Todos concordam. Encerrando a reunião, o Sr Presidente pergunta se mais alguém
deseja se manifestar, não tendo ninguém se manifestado o mesmo agradece a presença de
todos, desejando — lhes uma boa tarde. Nada mais tendo a tratar, eu, ElisângelaSilVa de
Oliveira, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por
mim e pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira, vinte e cinco de
janeiro de dois mil e uito.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

.Reunião - Ordinária E2 n° 231 	Extraordinária: Li n°

Data: 25 de janeiro de 2008
Hora: 16h
Pauta:

• Regulamentação do Regimento Interno do COMAM, conforme
Regimento Interno do COEMA e CONAMA;

• Regulamentação de artigos do Código Ambiental Municipal;

• Aprovação do Calendário de Reuniões Ordin árias do COMAM/2008.

lnstituiçàO	 P	 F
conselheiros	

CONALT
Ti-tuía^(-jus1íno da Silva Bequimam

02 Suplente: Paulo Ferreira OP_	 CONALTes
FVPPrÕ i T'flTn Meio d Silvauar.f101a eo a»

04 Suplente , Marcia Nascimento Castro	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 ColóniadePescadoresZ - 57,

06 Suplente: idivaldo Guimarães da Silva	 1 Co~ de Pescadores Z- 57

AiMAT p 1. 1
08 Supiente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT

109T Titular: GjdS 	Olivei ra Marques	 CAMPEALTA

10 Splente:OSaS Bezerra Barros	 CAMPEALTA

11 Titular:Mano Jose Henchen 	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo	 UEPA	 -

13 Titular: Walber Feijó de Oliveira 	 IBAMA
 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA

15j_tíi_lar._Júho_Cé sar Kalb	 SEMEC

16 Suplente: Raimunda Silva de Ol iveira	 SEMEC

Li	 Titular: Ribamar Rodrigues dos 	 Miniií Público

18 1 Suplente: Maysa Gualberto da Silva	 rTiistério Público
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva	 TEMAT

-	 20 S ipiente: Zelma Luzia da Silva Costa
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COMAM

ÍNST,MLAÇÃO DAS REUNIÕES:

1.	 Verificação da presença e existência de "quorum para sua

instalação:
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda
convocação pós 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:

• Regulamentação do Regimento Interno do COMAM,
conforme Regimento Interno do CCFMA e CON AMA;

Regulamentação de artigos do CóGgO Ambiental

Municipal;

• Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do -
COMAM/2008.

VII. Info rmes gerais.
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