
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA	 DA	 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA	 DO
CONSELHO MUNICIPAL  DO MEIO
AMBIENTE - COMAM;
REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO
DE 2006, EM ALTAMIRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão
do Meio Ambiente e Turismo Presidente cio Conselho Municipal do Meio
Ambiente - COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No décimo dia do mês de março do ano de dois mil e seis, das dezesseis horas e trinta
minutos às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da SEMAT, sito à
avenida Via Oeste, n° 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustrissimo 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 á folha 07 do livro de
presença. A reunião foi iniciada pelo mesmo, que agradeceu a presença de todos e
desejou boa tarde, para a iniciar a reunião foi feito à constatação que à primeira
chamada não havia quorum e conforme o Regimento Interno flO capítulo VI Artigo! 7
Parágrafo Primeiro que declara: se não houver quorum, na primeira chamada, os
presentes devem aguardar 30 minutos retornar a chamada e constatar se há o quorum
mínimo de um terço dos membros, logo na segunda chamada havia quorum e a reunião
foi iniciada pelo Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva que leu as pautas a serem
debatidas: Aprovação do calendário das reuniões ordinárias - 2006, Informes as
instituições altamirenses, que estão cadastradas na Rede de Educação Ambiental do
Estado do Pará - 2005: Ações já executadas para a implantação do Projeto de Gestão
Ambiental Compa rt ilhada em Altamira Convênio MMAv1A N° 108/2005: Proposta
do Plano Anual de Trabalho! COMAM - 2006.0 Senhor Presidente comunica e propõe
para aprovação a justifica da auséncia do Sr. Justino da Silva Bequimam Secretário do
COMAM e representante da ('ONCOMAT que diz que não Pode comparecer, pois está
recebendo a imprensa nacional em sua residência a fim de fazerem uma matéria sobre
uma fatalidade em sua família. A justificativa é aceita por todos. Prosseguindo. o Sr.
Presidente confirma se todos receberam cópia do material necessário à reunião, os
conselheiros titulares e suplentes confirmam então a reunião segue com a discussão das
matérias de pauta. Em primeiro lugar. o Sr. Presidente, explica que todas as instituições
agora cadastradas na REDEPAEA receberam cópia contendo o nome das instituições
cadastradas, que são dezenove. Prosseguindo o Sr. Presidente faz uma breve explanação
dos objetivos do Programa da Rede. Passando à próxima pauta o calendário que estima
as reuniões ordinárias é aprovado, visto que contempla o conteúdo do Regimento
Interno do COMAM no Capítulo VI Artigo 14 Parágrafo único que instituiu que as
reuniões ordinárias cio COMAM dar-se-ão nas últimas sextas-feiras de cada mês.
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Prosseguindo com a pauta o Sr. Presidente le Imito a l)!e1rlt em voz audt\ ei. as ações
já executadas para implantação do Projeto de Gestão Ambiental compartilhada em
Altamira (que segue em anexo a ata juntamente com o material expedido junto ao oficio
Circular 001/2006 - COMAM), e atenta para o tópico nove: está em fase final a
instalação da sala para o funcionamento do Projeto, acrescentando que só não está
completa, porque houve um pequeno problema com o telhado atrasando assim os
trabalhos, retoma o tópico oito que diz que estão sendo confeccionadas as placas
conforme orientação do FNMA/MMA, dizendo que uma placa já está feita e sujeita a
apreciação dos conselheiros logo na salda da Secretaria Municipal da Gestão do Meio
Ambiente e Turismo; no tópico dez o Sr. Presidente discute que só não temos todo o
equipamento, porque os preços contidos no projeto, devido ser do ano de 2003, já estão
bem defasados e ele junto a sua equipe estão tentando ao máximo contornar essa
situação então, para finalizar a pauta o Sr. Presidente atenta-se ao tópico onze,
informando, aos interessados, que estará em Marabá juntamente com dois técnicos da
SEMAT, para receberem Formação para a execução do Projeto, que será no auditório
do CREA . Como pauta final o Plano .Anual de Trabalho do COMAM o Sr. Presidente
propõe que os conselheiros levem a planilha proposta, para estudarem com calma em
casa, mas que nessa reunião de hoje tirariam uma ('omissão Especial para que os
componentes da Comissão se reúnam para discutir propostas e depois na reunião
ordinária as propostas selecionadas pela Comissão Especial seriam repassadas aos
conselheiros e sujeitas a aprovação, a palavra é passada a Sr. Zelma Luzia da Silva
Costa - Conselheira Suplente do COMAM e Representante da SEMAT, que explica
mais detalhadamente aos conselheiros como funcionaria essa proposta do Sr. Presidente.
após todos compreenderem, a palavra é passada ao Sr. Walber Feijó de Oliveira,
Conselheiro Titular do COMAM e representante do IBAMA, que a utiliza para
perguntar ao Sr. Presidente ou a quem puder responder se essa comissão teria que se
utilizar objetivamente da proposta de Plano, criada pela SEMAT, ou ela só serviria
como referência? O Sr. Presidente responde, que só serviria como referência A palavra
é passada a Sra. Antônia Meio da Silva. Conselheira Titular do COMAM e
representante da FVPP, que opina dizendo que a Comissão Especial terá que resgatar as
propostas das Conferências Regional. Estadual e Nacional do Meio Ambiente para
serem revistas pelos integrantes da Comissão e por todos os conselheiros, e das ideias
retiradas das Conferências, fazer inclusões no Plano Anual do COMAMAgora com a
palavra o Sr. Presidente expõe sua opinião dizendo, que será mais interessante ao
município, que apenas seja estudado as propostas da Conièrência Regional do Meio
Ambiente. A Sr. Maria AuLusta da Silva Neta Conselheira suplente do COMAM e
Representante da SIMBAX concorda com o Sr. Presidente e acrescenta que as propostas
da Conferência Regional são mais interessantes para a nossa região. A palavra é passada
ao Sr. Walber que disse estar presente no Fóruni Estadual e percebeu que as propostas
da Conferência Regional foram de acordo e englobadas nas Propostas Estaduais por isso
o mesmo propõe, que seja estudada as três Propostas das Conferências de forma
individual. A palavra é passada ao Sr. Lúcio Francisco de Paula Costa conselheiro
Titular do COMAM e representante da ÀIMAT, que externa sua opinião para que a
Comissão Especial faça uma tria gem das propostas lançadas nas Conferências Nacional,
Estadual e Regional que contemplem nossa região para que sejam inclusas no Plano
Anual de Trabalho do COMAM Todos concordam, e o Sr. Presidente pede a Sra.
Zelma, que faça os encaminhamentos necessários aos conselheiros, do material
disponível na SEMAT. A Sra. Amônia Meio per gunta se a SEMAT dispõe de todo o
material das três Conferências, e a Sra. Zelma responde que só não pode disponibilizar
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do material da Conferência Regional, mas que vai pedir copia a Sr. Fatima Barile do
Consórcio Belo Monte, ainda com a palavra a Sra. Zelma Luzia da Silva Costa diz que é
melhor que a comissão seja eleita agora e que os membros dessa Comissão possam estar
ajudando —a. na busca desse material. A Sra, Antônia Meio ainda propõe que após a
triagem e o estudo pela Comissão, eles se revolvessem para as escolas do municiptO
para discutirem sobre algumas propostas e para convidar a área educacional a se
comprometerem com a idéia de estarem sensibilizando seus alunos e a comunidade em
geral: mas também buscar apoio das entidades para que o Conselho não se
sobrecarregue com tantas responsabilidades. O Sr. Presidente agora com a palavra diz
que é importante elegerem a Comissão para que eles busquem subsídios para passarem
aos conselheiros de forma eraI, então após a escolha, será marcada uma reunião com a
Comissão para o estudo das Propostas, e essa comissão se encaminha para as escolas e
entidades para mobiliza-los tendo feito isso, o Plano Anual de Trabalho seria posto a
aprovação dos conselheiros. Após essa posição pelo Sr. Presidente, foram nomeados o
Senhor Walber Feijó de Oliveira. Zelma Luzia da Silva Costa, Maria Augusta da Silva
Neta e a Senhora Antônia Meio para comporem a ('omissão Especial. A Sra. Zelma
pergunta quanto tempo teriam para OS encaminhamentos e o Sr. Walber propõe que até
o dia quatorze de março o material tinha que estar em mãos e no dia dezessete de março
haveria o encontro. E depois de muitos pós e contras o calendário de realização dessas
metas ficou o seguinte: até o dia quinze de março o material será encaminhado somente
a Comissão Especial de forma eletrônica: dia vinte de março depois que todos já tenham
lido o material, reunião com a Comissão no Centro Empresarial de Altaniira, às quinze
horas e no dia vinte e dois reunião extraordinária do COMAM com todos os
conselheiros para apresentarem os resultados, pois a Sra. Zelma não achou cabível ir ás
escolas antes de dar conhecimento dos estudos ao COMAM, e ficou deliberado que em
um outro instante a combinar marcariam a ida de uma ( 'omissão às escolas. Para
encerrar a reunião o Sr. Presidente passa alguns informes iniciando ele comenta com ao
ajuda do Sr. Lúcio sobre a capacitação do edital 001 .2006 do FNMA. que acontecerá na
Casa da Cultura dias dezesseis e dezessete: seguindo, os encaminhamentos que as duas
Senhoras advogadas que estiveram presentes na última reunião extraordinária já estão á
disposição do setor jurídico do município para que eles tomem a as devidas
providências-,o COMAM tem um novo e-mail para correspondências, que os
conselheiros podem mandar sugestão de pauta, justificativa de ausência, entre outros
que se fizerem necessários : comam alta mir a. yahoo. com . br e como último informe o
:Sr. Presidente mostra a cartilha confeccionada pela infraero em parceria com a
Prefeitura Municipal de Altamira através da SEMAT, com o titulo "Tem urubu na
pista" esse material vai ser distribuído na cidade para sensibilizar a população em geral
sobre a questão do lixo jogado em via pública e próximo ao aeroporto, dificultando o
vôo das aeronaves e até arriscando esses vôos, já foram mandados confeccionar
cartilhas o suficiente para essa mobilização. A Sra. Maria Augusta agora com a palavra,
acha que deve ser feita uma semana para capacitar algumas pessoas interessadas para
apresentarem a cartilha em sala de aula, tanto em escolas municipais, estaduais e
particulares que estejam instaladas no município, pois a mesma acredita, que os alunos
.ão uma ponte bem foi-te para se che gar aos pais e comunidade em geral. Todos
:oncordani e acham bom que esse assumo seja resgatado em outra reunião. Encerrando,

Ç1 Presidente da mesa agradece aos presentes Nada mais a tratar, eu, Elisàngela Silva de
Oliveira, responsável por secretariar essa reunião, lavro a presente Ata. que será
assinada por mim e pelo PresidentL d ( 	 j	 Municipal do MeKN .-\mbentc
.-\itanhiíL dei de 111,1rço de JOK ui e *'i	 /v	 c&
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Rede Educação Ambiental
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Ações

111* 14 D4P R441
Relatórios parciais da Rede, que quantificam e qualificam os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos no Estado.

•

• Relatório de dezembro de 204
• Relatório de aezembro de 2005

Saiba quem faz Educação Ambiental no Pará:

(Resultado do Cadastramento de Instituições que realizam projetos de Educação
Ambiental até dezembro de 2005)

Município	 -
)el Figueiredo
:ará
çiva Azul do Norte
1 e n qur
Imeriiii
Itamira
ftamira
Itamira
itamira
Itamira
lta mira
Jtamira
l ia mira

¼ltamira
lta mira
.ltamira
\lta mi ia
\lta mira

Instituição

E.M.E.F. Prof. Hélio Frota
Sec. Munic. de Meio Ambiente e Turismo

ec. Munic. de Meio Ambiente
ec. Munic. de Educação e Desportos

';ec. Munic. de Meio Ambiente

	

—e Assoc. dos Agenters Ambientais do Terceiro Setor 	 -

^ Centro de Educação Profissional de Altamira
. Clube dos Desbravadores Embaixadores do Rei
,. Consórcio Belo Monte

... íairetório Acadêmico da UFPA - Altamira
E..M.E.F. Dr. Octacílio Lima

.. E.M.E.F. Prof. Nair de Nazaré Lemos
. E .R.C. Inst. Educacional Getúlio Vargas

t

E.M.E.I.R.0 Presbiteriana Pastor Israel Sifoleli
 Polivalente de Altamira
Irmã Elza Marques
Tocaia
 de Escoteiros de Altamira

111e9Iauu UC ;ae	 -

6I3/2OO(-
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Rtxicde Educação Ambiental
	 1 L41,£IItt -

- I(!ÇIP 1 de Tprnrilnaia FdtiracVnaI - NTE/ATM
Pret. -Municipal de Altanlira

1 lunic. de Gestão, ll-iu ,i ' ute e Ti
SENAI

. UEPA - Campus Altamira
Assoc. de Socorristas AinbientalistdS EcolóicOS cia Amazônia -

SAEAM
E.E.EF.M. Prof a Constielo Coelho e Souza
Sec. Nunic. de Meio Ambiente e Turismo
Sec. rlunic. de Trabalho e Promoção Social
Pref. Munic. de Au g usto Corrêa
Sec. Vunic. de Turismo. Cultura e Meio Ambiente
Sec. Munic. de Educação
Sec. Munic. de Meio Ambiente

mioos do Parque Ambiental de Belém
Assoc. de Mulheres da Pesca e Agricultura
Assoc. dos Moradores e Amigos da Floresta do Redentor
(AMAFLOR)
Centro de Estudos e Práticas de Educação Popular - CEPEPO
Centro Universitário do Pará - CESUPA
Clube Mães sempre Unidas
E.E.E.F. R. C. Dona Alzira Teixeira de Souza
E.E.E.F.M. Dr. Paulo Fontelles Lima
E.E.E.F.M. )arbas Passarinho
E.E.E.F.M. Vilhena Alves
Esc. Est. do Outeiro
Fundação Centro de Referência em Educação Ambientai Escola
Bosque Prof. Eidorfe Moreira
Grupo Universitário de Educação Ambiental - UFPA
Museu do Marajó
Superintendência do Sistema Penal
UEPA - Planetário do Pará
Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desportos
Pref. Munic. de Bom Jesus do Tocantins
UFPA/Campus de Bragança/GUEAM
Grupo de Proteção Ambiental de Brejo Grande do Aracjuaia_
Assoc. dos Produtores e Agricultores da Comunidade de São
Pedro da Gleba do Tocantins

ssoc. dos Produtores Rurais de Alcobasa
BiomaSSa - Serviço Sanitário
Comunidade Mamonana
Departamento Municipal de Trânsito
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente
Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desportos
Sec. Munic. de Saúde e Proteção Social
Sec. Munic. de Trânsito
E.l1.E.F. Prof. Odília Corrêa Farias
SEMEC e Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente
E.M.E.F. de Bairro Novo
E.14.E.F. Airze Barros
E.M.E.F. ARICURA
EM.E.F. Dr. Romualdo Coelho
E.M.E.F. Elizia Malvina Muniz
E.M.E.F. Gov. Alacid Munes
E.M.E.F. Maria Neiza das Mercês Andrade
E.M.E.F. Prof. Maria Educarda Goudiiiho

rrf	 ri Val'ia_Braqa_Valente
M r	 limuIn(1a Silva Barros

lt(lIllil à
ltaniir a
ltairiit a
Itamira
Itamira
.nanincleiia

\naninde(Ja
\napu

uquStO Corrêa
v ei ro

Barca reli a
Ba i caiena
Belém
Belém
Belém

Belém
Belém
Belém
Belém
Belém
Belém
[Belém
Belém
Belém

Belém
Belém
Belém
Belém
Belterra
[rn Jesus do Tocantins
Bragança
Brejo Grande do Araguaia
Breu Branco

Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breves
Buj arú
Cametá
Cametá

ar-neta

ametá
2ametá
2am et á

a metá
Cametá

etc
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E.M.E F. Santa Santos	 -

Ë.ME.F.	 Iu Joao batistt
Inst. de Desenvolvimento Educacão Ambiental e Solidar i(i,1iIe	 t

Sec. Munic. de Meio Ambiente
E.M.E.F. João Santos
Sec. Munic. de Meio Ambiente
E.E.E.F.M. Prof. Salvador Traccaialli
Sec. ilunic. de Saúde
Cooperativa Mista de Cuiralinho
Col. Est. de Ensino médio Annunciadd Chaves
E.M.E.r. Gov. Alacid Nunes
E.M.E.I.E.F. Teoria do Saber
E.M.E.I.F. Sta. Luzia
Pref. r-ltinic. de Goianésia do Pará
Pref. tlunic. de Itaituba

Sec. Munic. de Meio Ambiente

Fund. Casa da Cultura

Sec. Munic. de Meio Ambiente
USIMAR

Pref. Munic. de Medicilándia
Escola Municipal de Ensino Fundamental Almirante Bar roso

Sec. Munic. de Educação
E.M.E.F. Castelinho do Pequeno Príncipe

E.M.E.I.E.F. José Veríssimo	 (

Sec. Munic. de Cultura, Turismo e Meio Ambiente
E.ME.F. Raimundo Arcanjo da Costa
Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente
Fundação Ferreira de Almeida
Fundação Ferreira de Almeida
Inst. Gaya de Defesa das Águas
Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente

Fórum da Juventude
Fund. Bradesco
Ora. DLIS de Jovens

Pref. Munic. de Paragomiflas
Pref. Munic. de Parauapebas
Sec. Munic. de Educação/Agricultura/Saúde
SEMAGRI
Pref. Munic. de Porte[
Sec. Munic. de Meio Ambiente
Sec. Munic. de Meio Ambiente
E.E.E.F.M. Manoel Lobato
Assoc. dos Pescadores e Pescadoras de Boa Vista

Colégio Educacional ChristO Rei
Curupira do Pará, Associação Popular de Comunicação, Cultura e
Defesa do Meio Ambiente
Associação Cultural Caminho de Vida - COMVIDA

Prefeitura Municipal e Fórum de Desenvolvimento Sustentável
Local
E.E.E.F.M. Frei Ambrósio
Sec. Munic. de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras! Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Instituto Esperança de Ensino Superior
Sec. Munic. de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente
Fundação Serra das Andorinhas

1 M	 iles Barr.i
D.-&f Miitiic ,-l p	 o SehastiO da Boa Vista

:10 Pará
011.10 Pará
Di;.'	 lIiá

ii1á

1	 'na

LJUI

minas
Pai..	 •n)inas

i minas
Pa i  i	 moinas
Pai, ipebas
p ^i - Boi
P .'i . 	- Boi

P',1
P',iL le Moz

P1 ii 1 vera

Ou ,;)urU
I-'	 i--iicão

P '..' iÇãO

o do Pará
'ifl do Pará

,tI,iillérn

Isabel do Pará
,,tlii,t Maria das Barreiras

trem
Liancisco do Pará
;eraldo do Araguaia
tbastiaO da Boa Vista

i)astÊa0 da Boa Vistci
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Ser. Munir. de Nieio Ambiente
LI 1FF (ttt	 ['i! 111,--

E.E.EF.M. Dr. Pádua Costa
E.M.E.I.E.F. Antônio Pinto
E.M.E.I.E.F. Expedito Leão
E.M.EJ.E.F. Mônica
E.M.E.I.E.F. Prof. Jocelina Barata
E.t1.E.I.E.F. São João Batista
E.M.E.I.E.F. São Joaquim
E.M.E.F. José Picanço Bentes
E.M.E.F. Padre José Nicotino
E.M.E.F. Pedro Carlos de Oliveira
E.N.E.F. Prof. Leonor Machado Fernandes
E.ME.F. Prof. Neusa Bentes Dioao
E.M.E.F. Prof. Ilúbia Bentes Picanço
E.M.E.F. Sta. Isabel
Escola Converriada de Ensino Fundamental São Sebastião
(Jnid. De Educação Infantil Jardim São Francisco
Unidade de Educação Infantil Jardim Nova Esperança
Unidade de Educação Infantil Jardim Nova Vicia
Sec. Munic. de Educação, Cultura e Despo rtos

Assoc. de Moradores do Bairro Bela Vista
Assoc. de Moradores do Bairro Sta. Isabel
CEFET
Colégio Sophos
Construções e Comércio Camarao Corréa S/A
E.M.E.F. Ami g os da Mônica
E.M.E.F. Ana Pontes
E.M.E.F. Dona Júlia Passarinho
E.M.E.F. Grão Pará
E.M.E.F. Guimercindo Gomes Pereira
E.M.E.F. Maria Odete Carneiro Soares
E.M.E.F. Prof. Florípes Maria Caldas
E.M.E.F. Prof. Zolime Tenório dos Santos
E.M.E.F. Rui Barbosa
E.M.E.I. Hilda da Silva
E.M.E.I. Prof. Rachel de Melo Dutra
Escola Conveniada de Ensino Fundamental Nossa Senhora da
Conceicão
Fórum da Agenda 21
Grupo Ecológico de Tucurui
Inst. de Educação e Desenvolvimento de Base
Inst. Educacional de Tucurui
Pref. Munic. de Tucurui - Dep. de Meio Ambiente
Sec. Munic. de Cultura e Desportos
E.M.E.F. Marissanta Passarinho
E.M.E.F. Alvorada
E.M.E.F. Ana Bergamim Uliana
E.M.E.F. Presbiteriana Ebenézer
E.r1.E.F. Princesa Isabel
E.M.E.F. São Rafael
E.M.E.F. Vale do Gurupizinho
E.M.E.M. Isabel Amazonas
Escolas Municipais da Zona Ruial - Pólos
Séc. Munic. de Educação, Cultura e Desportos
Unidade de Educação Infantil Emanuel

)ena(lor jo'-.e Portirio
nadçi 1nç. [oi til

ta. Bárbara do Paia
ta. Barbara do Pará

-ta. Barbara do Pai a
ta. Bárbara cio Para

5ta. Bárbara do Pará
Sta. Bárbara do Pará
Sta. Bárbara cio Pará
Terra Santa
Terra Santa
Terra Santa
Terra Santa
Teria Santa
Terra Santa
Terra Santa
Terra Santa
Terra Santa
Terra Santa
Veria Santa
Tomé - Açu
Vucuruí
tucuruí
Tucurui

.rc ii rui

.icu rui
cii rui

jcuruí
ucurui
ucurui
u c uru í
ucuruí
uCiirUí
ucuruí
ucu rui
ucurui
ucu rui
ucunuí

ucuruí
ucurui
ucuruí
uCurUi
ucuruí
ucuruí
Ilianópolis
iii a n ópo lis
lia nópo lis
lia ii ópo lis

.11ianópolis
J lia nôpo lis
Jlian ópo lis
J li au ó pol is
Jlian ópolis
Jlianópolis
ilian óo lis
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PROJETOCESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA EM ALTAMIRA
CONVÊNIO MMA/FNMA N' 10812005
PROCESSO N° 02000.00363912005-95

Foram retomados os trabalhos com os membros do Fórum da Agenda 21, desde o dia
25/0 1 /2006-,

2. Iniciaram-se os trabalhos com os membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente a
partir de 19/O! /2006;

3. Realizada reunião com Parceiros do Projeto cm 25/0112006;
4. Realizada reunião com Técnicos do Projeto cm 12/01/2006;
5. Apresentação do projeto para órgãos governamentais e entidades nào-govcrnamcntais cm

30 e 31/01/2006;
6. Apresentação do projeto para imprensa local;
7. Estamos recebendo os novos técnicos, concursados pela Prc6.ittira Municipal de Altamira,

na Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turisnio
8. Estão sendo confeccionadas as placas, confonne as oricntações do FNMA/MMA;
9. Está cm fase final, as instalações da sala para funcionamento do Projeto;
10. Está cm fase de licitação os equipamentos e consultoria para realização das oficinas, mesmo

considerando a dcíasagcm dos valores do Projeto;
11. Informamos ainda, que uma equipe técnica, participará da lbrmaçào do FNMA. cm

Marabá-Pará;
12. A sala para implantação do Projeto está cm fase de conclusão, nos reparos da obra.
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NUMANIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Altarnira
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM.

Alta mira - Pará - Brasil

Relatório da Quarta Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio
Ambiente.

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e seis, nas dependências da SEMAT,
sito à Avenida Via Oeste. 3325, na cidade de Altamira-Pará, das dezesseis horas e quinze
minutos às dezessete quarenta minutos, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária do
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, tendo como participantes os seguintes
Órgãos Governamentais e Não-Governamentais: o Sr. Francisco Eduardo Modesto -
representante SEMAT; o Sr. Raimundo dos Santos - representante da Colônia dos
Pescadores Z57: o Sr. Justino da Silva Bequirnan - representante da CONCOMAT: o Sr.
Lúcio Francisco de Paula Costa - representante da AIMAT: o Sr. Júlio Kaib -
representante SEMEC: o Sr. Roberto José Scarpari - representante do IIBAMA: a Sra.
Márcia N. ('astro - representante da FVPP: a Sra. Antônia Meio da Silva - representante da
FVPP: o Sr. Gleidson de Oliveira Marques - representante da CAMPEALTA: a Sra.
Noriko A. Shimon - Advogada: a Sra. Vera Lúcia Shwarnback Storch - Advogada:
Raimundo P. Barbosa Neto - representante da SEMAT: Lin domar Andrade - representante
da SEMAT: Alessandra Lima Moura - representante da SEMAT e Elisângela Silva de
Oliveira - representante da SEMAT. A reunião foi coordenada por Francisco Eduardo
Modesto da Silva, que iniciou agradecendo a presença de todos, e verificando o quorum,
dando continuidade a palavra foi passada a Elisãngela Silva de Oliveira, que leu o relatório
da reunião anterior o qual foi aprovado por todos. Feito isso o Coordenador da reunião lê as
pautas do dia que são: Informes: Leitura. Discussão e Aprovação Oficial do Regimento
Interno do Conselho Municipal do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM..
Iniciando a primeira pauta o Sr. Francisco Eduardo Modesto cia Silva lê o oficio n°
0020/2006 da Fundação Viver. Produzir e Preservar, solicitando a modificação do
Conselheiro Titular Miquéias Freitas Calvi, para que agora a Sra. Antônia Meio da Silva
exerça a titularidade. O Coordenador da reunião sugere que a modificação seja aceita e os
presentes aprovam. Dando continuidade o Coordenador da reunião informa a vinda e
estadia da Sra. Ana Beatriz de Oliveira - gerente de projetos do FNMA (Fundo Nacional do
Meio Ambiente) no MMA (Ministério do Meio Ambiente), que veio fazer uma visita
técnica ao lixão a céu aberto da sede do município de Altamira, com o objetivo de
aproximar a parceria institucional entre a Prefeitura Municipal de Altarnira e o Ministério
do Meio Ambiente e a mesma esclareceu algumas dúvidas a cerca do Projeto de Gestão
Ambiental Compartilhada em Altamira para alguns interessados como: o Sr. Juvenal Alves
Campos - responsável financeiro pelo Projeto. O Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva -
Coordenador do Projeto e Secretário Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo, o
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Sr. Lindomar Andrade da Silva - acnic dc cal zaçio Ambiental, :\ ra \Iessandia
Lima Moura - Agente de Fiscalização Ambiental, o Sr. Raimundo 1'. Barbosa Neto -
agente de Fiscalização Ambiental, o Sr. Mayson Peterson P. Costa Umbuzeiro - Agente de
Fiscalização Ambiental e o Sr. Paulo Autino - representante da ('omissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Altamira. Ainda como informação tivemos em Altamira a presença
dos Srs. Rafael Luiz Gomes do Nascimento Filho - Geólogo do Museo Paraense Emilio
Goeldi e José Lima Lopes Júnior - Engenheiro Sanitarista do Museo Paraense Emílio
Goeldi, que estão responsáveis por instalar em Altamira o Projeto de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos de Altamira Pará. Outro informe importante foi sobre a vinda de dois
técnicos do Instituto Evandro Chagas, através de denúncia do Conselho Municipal de
Saúde, para avaliarem e interditarem o Posto Arco—Íris do Bairro de Brasília, e há ainda
probabilidade de virem mais técnicos para ajudarem nos trabalhos. Conforme descrito no
Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada o Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva
convida os conselheiros a estarem presentes no dia vinte de fevereiro de dois mil e seis, no
setor de compras da prefeitura, às dez e meia para a abertura da licitação do motor e casco e
às quatorze e trinta, do mesmo dia, abertura da licitação da moto e os demais no dia vinte e
um de janeiro de dois mil e seis no setor de compras. O Sr. Francisco Eduardo Modesto da
Silva sugere que a eleição do corpo executivo para o biênio 2006/2008 seja nessa mesma
reunião presente dia, pois há muitas atividades a serem realizadas e o Conselho estava
devagar nas decisões.A palavra é passada a Sra. Noriko Shinion, que a utiliza para pedir ao
Sr. Coordenador que lesse a procuração que a mesma trouxe, pouco antes que a reunião
iniciasse, para o conhecimento dos conselheiros e por uma questão de ordem, já que os
informes já tinham sido encerrados. Concordando com a colocação da Sr. Advogada o Sr.
Coordenador lê 'em voz audível a procuração e após a leitura o mesmo se maniíesta não
achando conveniente essa procuração ser expedida para a Secretaria Municipal da Gestão
do Meio Ambiente e Turismo - SEMAL pois cabe a Administração Municipal embasada
no documento, tomar as devidas providências (segue em anexo cópia da procuração). O Sr.
Eduardo pergunta a plenária se alguém se manifesta de acordo com a leitura da procuração,
não havendo nenhuma manifestação. a reunião prossegue, com a leitura, por Elisângela
silva de Oliveira, da Minuta de Regimento Interno do COMAM, o Coordenador pede que
no decorrer da leitura os presente que quiserem pôr em observação alguma parte do
documento, que se manifeste durante a leitura para que todos que possuam cópia em mãos,
marquem a observação para ser comentada.ao término da leitura. Segue então: nomes,
observações e correções aprovadas ou não: Antônia Meio da Silva observa o .Art. 2° inciso
IV - Propor e aprovar a criação de Unidades de Conservação Municipais - UCM'S.
Proposta: Art. 2° inciso IV - Propor e aprovar a criação de Unidades de Conservação e
Preservação Municipais-- UCM'S. Proposta aceita. Márcia Castro e Antônia Meio da Silva
observam o Art. 3° - O COMAM terá composição paritária, sendo cinco representantes do
poder público e cinco da comunidade, no molde seguinte. Proposta: Art. 3° - O COMAM
terá composição paritária, sendo cinco representantes do poder público e cinco
representantes da Sociedade Civil Organizada. Proposta não é aceita. Justificativa dada por
Francisco Eduardo Modesto da Silva: o capitulo III dessa Minuta obedece rigidamente à lei
de criação do COMAM e não pode ser alterada, salvo a realização de nova reunião para
modificar a lei e a mesma ser levada a Câmara do município para ser aprovada o que
levaria um tempo considerável para realização. O Sr. Roberto Scarpari observa o Art. 10'
parágrafo 2° - A diretoria do COMAM terá um mandato de dois anos, sendo permitida a
recondução por igual período. Proposta: Art. 10° - a diretoria do COMAM terá mandato de



um ano, sendo permitida, a recondução por igual período. Proposta aceita. O Sr. Francisco
Eduardo Modesto da Silva observa o .Art. 14 parágrafo Primeiro - A convocação formal
deverá ser efetuada corri antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. Proposta: Art. 15
Parágrafo Primeiro - A convocação formal deverá ser efetuada com antecedência mínima
de 03 (três) dias úteis. Proposta não aceita. O Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva
observa Art. 30 - A cada plenária os Conselheiros registrarão presença em livro próprio.
Uma cópia da ata da reunião a ser aprovada ficará disponível aos conselheiros junto com a
Ordem do Dia, com 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para reunião ordinária.
A disposição se dará através de mensagem eletrônica e na Secretaria Administrativa do
COMAM. Proposta: Art. 30 - A cada plenária os Conselheiros registrarão presença em
livro próprio. Unia cópia da ata da reunião a ser aprovada ficará disponível aos conselheiros
junto corri a Ordem do Dia, com 03 (três) dias de antecedência da data marcada para
reunião ordinária. A disposição se dará através de mensagem eletrônica e na Secretaria
Administrativa do COMAM. A Sra. Antônia Meio da Silva observa o Art. 31 - As
deliberações do COMAM, em sua plenária, pode ser de natureza normativa, recomendativa,
investigativa e punitiva, observadas as disposições legais. Proposta: Art. 31 -. As
deliberações do COMAM, em sua plenária, pode ser de natureza deliberativa, normativa,
recomendativa, investigativa e punitiva, observadas as disposições legais. Proposta aceita.
Finalizando o Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva observa o Art.4 1 - As deliberações
do COMAM sobre alteração deste regimento Interno deverão contar com a aprovação de,
no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. Proposta: Art,41 - As deliberações do
COMAM sobre alteração deste regimento Interno deverão contar com a aprovação de, no
mínimo. 1/3 (um terço) de seus membros. Proposta não aprovada. Terminada as
observações foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno do Conselho Municipal do
Meio Ambiente. O Sr. Coordenador retoma a proposta de eleição do Corpo Executivo, a
palavra é passada a Sra. Márcia Castro diz que seria conveniente marcar uma próxima
reunião para a eleição e sua opinião é fortalecida pela Sra. Antônia Meio da Silva, que
acrescenta que se houvesse interesse a essa pauta a mesma tinha que constar no oficio
convite enviado a todos. Prosseguindo a votação foi feita, e a proposta do Sr. Coordenador
foi aceita. A palavra é passada ao Sr. Justino Bequiman, que diz dos interesses que
envolvem o COMAM, e adiar decisões só atrazariam os processos, ainda com a palavra o
Sr. Justino, lança sua proposta de chapa onde o Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva
será candidato a Presidência do COMAM, o Sr. Lúcio Costa, Vice Presidente e o Sr.
Justino Bequiman Secretário Executivo. O Coordenador pergunta se há alguma chapa para
concorrer. Não havendo manifestação alguma, propõe-se votação, e a proposta é aceita.A
única chapa a se manifestar se elege com cinco votos a favor, dois votos contra e duas
abstinências. Com os cumprimentos da Plenária o novo Corpo Executivo toma posse. O Sr.
Francisco Eduardo Modesto da Silva, agradece a presença de todos, e despede-se. Nada
mais tendo a tratar, eu Elisangela Silva de Oliveira, responsável por secretariar esta reunião,
lavro o presente relatório, que será assinado por mim e pelo Coordenador desta
reunião.Altamira, quinze de fevereiro de dois mil e seis.
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limo. Senhor Presidente da Mesa.

INDUSTRIA, COMLRCR). LXI k)k lAt , '.) L NA LG\Ç() DO XINGt

LTDA., qualificada no inclusivo instrumento de constituiçào. por sua
advogada infra-assinada, que protesta, na forma da lei, pela apresentação de
instrumento de mandato tio prazo legal, vem, respeitosamente expor e

requerer o quanto segue:

Prescreve o artigo 2 da Minuta de Regimento interno do Conselho Municipal

de Meio Ambiente	 Altamira que: "o ('Otl1AI co/li .ÇWL /iiiiy)c

consiiIiit'a., /i.sca/t:alorlas C' Ifl/O!'fli(ll/vCl.' 	 le/il

o/)i() ohjctivo. /)./c'O. (1 1//i171aJi1UÇcO. () uc()1i1pa1ha/)ie/1() C U ClVCIIIclÇ() ( Ia

Po/Il/CU 1i1 ifl1C11?(/I .'-1	 //......

É incluída, ainda, em re Irida minuta que : '' cada membro e/clivo. ou 'cli

1ip/cnIc, no exercício (Ia iitu/ari/icIe. (cïU LIIrCII() O ILfli voto

Já por sua \'ez, o artigo 3 1 define que as deliberações da Plenária do C( )\l AM

poderá ser de natureza normativa, recomendativa. investigativa e putiILI\a e

que o exercício da função de membro do onsel1io será gratuito e considerado
de relevância pública.

Pois bem, de acordo corri o Decreto Legislativo n 0 076/2000, de 25 de janeiro
de 2.000, o cidadão FRANCISCO EDUARDO MODESTO DA SILVA teve
cassado o seu mandato de Vereador, como inCurso no a. 7°, 1, do Decreto Lei
n 20 1:67, perdendo assim seus direitos políticos, por ato de improbidade
adminisiraliva.

Não se [az necessário alongar as considerações jurídicas sobre a perda dos
direitos políticos em confronto com a pretensão da nomeação do cidadão
Francisco Eduardo Modesto da Silva para exercer o cargo de Presidente dessa
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entidade que, inevitavelmente, Como 	 pi oprk) regilUeilto interno preve, e de
caráter enhil)cntelnente politico.

Para a COl11OSlÇ() da Diretoria do COMAM, nos termos do aiigo lO da
ifl mura mencionada, serào seus membros eleitos, dentre os conselheiros, pelo
Plenário ora instalado, podendo eles votarem e serem votados. E mister que se
di ga, por último que o parágrafo primeiro do artiizo 20 da referida minuta,
prevê que o Presidente terá Voto de qualidade, no caso de empate, em casos
de matérias especiais como Orçamento Anual do Município, Plano Puriaiiva),
Plano Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal do Meio Ambiente,
além do que terá ele Mandato de dois (2) anos

Assim, requer o adiamento desta sessão Plenária para o flm de ser procedida
pela Exima. Sra. Preíèita Municipal a iJ)dlcaçá() de outro membro da Secretaria
Municipal da Gestào do Meio Ambiente e Turismo, para cumprimento da
exi gência prevista na letra ''a'' cio arti go 3" do Regimento interno.

Altain ira. 1 de t'everciuo de 2006.

: LL
N{)RIKOSlIIMON
OAB"PA n 10.808
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária: [^1
Data:	 de 	de 200

Hora:	 Ii
Pauta

0L0	 a-

-	
A-.O	 1

L..j	 .' 1	 1	 t

N°	 Conselheiros
01 1 Titular: Justino da Silva Bequimam
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho
03 Titular: PJ\rcN	 tç	 ç	 U\

04 Suplente: Márcia Nascimento Castro
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos

06 Suplente: Láudio Castro Leite

07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques
10 Suplente: Oséas Bezerra Barros
11 Titular: Flávio Bezerra Barros
1.2 Suplente: João Evangelista Pereira Primo
13 Titular: Walber Feijó de Oliveira
14 Suplente: Roberto José Scarpari
15 Titular: Júlio César Kalber
16 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos
18 Suplente: Maysa Gualberto da Silva
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva
20Suplente: Zelma Luzia da -Si lva Costa
OBSER VÁ ()ES:

LI	 I IL.

Instituição
CONCOMAT
CONCOMAT
	 .Iï

FVPP
FVPP
Colônia de Pescadores Z
-57
Colônia de Pescadores Z

	
E

-57
AIMAT
	 e

AIMAT
CAMPEALTA
CAMPEALTA
UFPA
UEPA
IBAMA
IBAMA
SEMEC
SEMEC
Ministério Público
Ministério Público
SEMAT
SEMAT
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H.

HI.

IV.

V.

VI.
—.

-ø

-4

Aprovação da ata da reunião anterior;

Ordem do dia;

Leitura e despacho do expediente;

Prestação de contas;

MIM

Elo

: _d1

COMAM	 1
INSTALA ÇÃO 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.)

VII.	 Informes gerais.
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