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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 24m REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO
DIA 05 DE AGOSTO DE 2009. EM
ALTAMIRA - 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 quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e nove, das dezessete horas e quarenta
minutos às dezenove horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões do Centro Empresarial de
Altamira - ACIAPA, Altamira-Pará. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que
compõem o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, conforme assinaturas
constantes à folha 44 do livro de presença. A reunião é iniciada pela Presidente a ilustríssima
Si'. Zelma Luzia da Silva Costa cumprimentou a todos com boa tarde, e inicia com o primeiro
ponto: Aprovação da Ata, a Sr. Presidente iniciou perguntando com relação à Ata, aos senhores
e senhoras se tomaram conhecimento ou se tem alguma ressalva a fazer. O conselheiro titular da
AIMAT Lúcio Costa, diz novamente que não recebeu a Ata, e a conselheira Antonia Martins
titular da FVPP, disse que recebeu a Ata, mas agora leu a Ata impressa que a Secretaria'1
Executiva do COMAM, Sara Alves dos Santos lhe entregou. Onde a conselheira falou de que,
quando ela falou de fraudes na Ata ela diz que fez um comentário que a Secretária da SEMAT e
Presidente do conselho Sr. Zelma Costa tinha presenciado uma fraude ela deveria ter procurado
a policia e denunciado e acha que é o papel de quem ta na gestão de alguma coisa. E que na
linha 103 disse também que concordava com a compra da impressora desde que isso mantivesse
o MPE autônomo disso como manda a constituição. A Presidente diz com relação à Ata o
conselheiro ítalo estava se pronunciando, que quanto à aprovação da Ata. O mesmo responde
que como nem todos os conselheiros leram a Ata, propôs que fosse votada na próxima reunião. ç
E todos concordaram em votar a na próxima reunião Ordinária e a Si`. Presidente diz que o
compromisso está firmado para não acumular coisas atrasadas. Passando para os Informes, onde
a Si.a  Presidente Zelma Costa fala que a Secretaria do COMAM ficou encarregada de passar
para o Dr. Marifredo Ximenes que é o Superintendente Regional do CPRM em Belém para vir
aqui ou enviar técnicos para ajudar nortear uma rocha para que os oleiros possam trabalhar,
foram enviadas as documentações, para que ele possa se planejar e nos atender em tempo, com
relação ao Patrimônio da União, para que possam estar aqui na próxima reunião ordinária do
mês de agosto, por causa da questão que o conselheiro Lúcio Costa ponderou que acha que deve
ajustar uma situação especifica em Altamira, sobre o Rio Xingu e tem pessoas passando por
dificuldades em atender o questionário que tem que preencher, onde fizemos um documento
convidando a chefia Nélio Rocha da Silva de Belém para que possa participar representando ou
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43	 enviando alguém para representar na reunião de agosto de 2009, foram todos tramitados o que
44 ficou deferido em plenário. Passando para o primeiro e único ponto de pauta: Criação de um
45	 Polígono Mineral em Altamira. Nesse momento a conselheira Antonia Martins pede a palavra
46 para dar boas vindas ao Dr. Ismael, que ele foi advogado das famílias dos meninos emasculados,
47	 que teve história triste em Altamira e quer informar que estarão fazendo um trabalho nas
48	 Unidades de Conservação principalmente nas Resexs, estão finalizando para formar o Conselho
49	 Deliberativo da Resex Xingu, nos dias 08 e 09, numa assembléia para escolher o conselho e o
50 órgão gestor também das unidades. Outro informe é que amanhã a FVPP estará sendo fazendo
51	 uma oficina de atividade ambiental e recebendo em nossa cidade alguns especialistas que
52 trabalham na área ambiental da Bahia do Rio de Janeiro e um representante do Conselho
53 Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, onde foi marcada uma reunião para sábado e agente
54 vai mandar o convite para todos os conselheiros. E relembra mais uma vez as entidades que a
55	 Plenária de Saúde que será dia 14 de agosto, e as entidades do setor empresarial podem mandar
56	 até o dia 10 que também são consideradas sociedade. E só para finalizar é que Altamira mais
57 uma vez aparece como o Município que mais desmatou e isso é ruim para nós que moramos
58	 aqui que sempre estamos na luta de trabalho. A pergunta ao conselheiro Lúcio Costa se a
59 AIMAT tem informes, ele responde que não, mas diz a respeito da Ata da 4Ø3 que diz estar
60 tomando conhecimento agora de que quando falou da averiguação do documento que se houve
61	 fraude que fosse até o caso de polícia e do MPF, seja averiguado. A conselheIra Antonia
62	 Martins novamente pede a palavra perguntando a Si', Presidente quanto à pauta não ta colocado
63	 corno ponto pauta da Fazenda Barro Branco, se agente vai discutir hoje ou não. A Presidente
64 Sra. Zelma Costa responde que não. A Presidente quer deixar claro uma situação da SEMAT\
65	 logo quando foi pensado a questão do conselho de criação da Resex Xingu, houve manifestação
66 de documentos para o ICMBIO, de que a SEMAT, gostaria de compor aquele conselho, já vai
67 ter a reunião na área e a SEMAT não foi convocada para fazer parte nem da reunião nem do
68 conselho. Seguindo adiante Criação de um Polígono Mineral em Altamira. Nesse momento o
69	 Advogado da Sr. Vanecia o Dr. Ismael, solicita a Si. Presidente de que está presente na reunião
70 representando a Sr'. Vanecia de Souza Silva, e quer falar sobre a questão do desembargo das
71	 atividades da Fazenda Barro Branco, e quer saber da possibilidade que fosse colocado em pauta
72 o assunto, e ver se os conselheiros e a Sr` Presidente concordam com o pedido de ainda hoje ser
73	 colocado como ponto de pauta referente nos trabalhos de hoje. A Si.a  Presidente diz que com
74	 relação ao ponto de pauta foi solicitada pela secretaria executiva do conselho que o
75	 empreendedor protocolizasse todos os estudos naquela secretaria do conselho, para que fosse
76	 entregue aos conselheiros tomarem conhecimento e isso foi feito ontem, mas especificamente os
77 técnicos da SEMAT ainda estão estudando o material. Mas se os conselheiros que se achem
78 aptos a votarem que queiram se manifestar a respeito. O conselheiro halo do MPE, que é o
79	 coordenador da comissão de Assuntos Jurídicos, gostaria de se manifestar lembrando que na
80 última reunião ficou acordado, seria feita uma reunião para tratar do assunto e quando o
81	 empreendedor protocolizasse o PRAD na secretaria executiva do COMAM, iríamos marcar uma
82	 extraordinária, mas já que o documento ainda precisa ser analisado e todos pelos conselheiros
83 terem conhecimento, podemos marcar uma extraordinária ainda essa semana, podendo ser pra
84	 sexta. A Presidente Si.a  Zelma Costa propõe que seja marcada a reunião para segunda feira, se
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85	 pode ser assim? O conselheiro ítalo diz que acha viável ser na sexta feira a seu ver, para que não
86 se prejudique a vinda do Advogado o Dr. Ismael, e que sexta feira todos se prepare e diz que

87	 essa é sua opinião. A Presidente diz que ficará marcado pra sexta feira, e tem que ser estudado e

81	 ter o compromisso. Seguindo adianta para a pauta da reunião que o Dr. Rodrigo Timóteo está
89 presente convidado pelo Conselho de Meio Ambiente - COMAM para que possa ouvir na

90	 questão de ordem técnica do Licenciamento Ambiental referente às atividades de minério de uso

94	 imediato na construção civil, que atualmente é a descentralização da SEMA para a SEMAT
92	 nesse município, as outras atividades minerais a SEMAT não tem competência para fazer o
93 licenciamento ambiental o órgão DNPM da 5' região em Belém é o responsável por conceder

94	 licença mineral na região norte, nós temos no município de Altamira muitos requerimentos para

95 área de trabalho, a SEMAT tem tudo isso de forma impressa e documentada, em Altamira
96 existem alguns conflitos de interesse e que estão causando inquietação empresarial que
97	 trabalham na construção civil e alguns licenciamentos estão de certa forma travados na
98	 secretaria porque uma parte do licenciamento fica concentrado no DNPM, nos já solicitamos o
99 apoio formal do órgão e estão incumbidos de direcionar toda atenção devida ao município de

100	 Altamira agora nesse mês de agosto porque no mês de julho a maioria dos seus técnicos estavam

101	 de férias, e que um geólogo agora com a pasta do município de Altamira já esteve presente em
02 Altamira por duas vezes centrado nesse objetivo, e quando a SEMAT expôs para o geólogo do

103	 DNPM o Dr. João Bosco a situação problema da atividade no Rio Xíngu ele de fato demonstrou
104	 muita preocupação disse que na vida profissional dele ele já tinha se deparado com uma
i05	 situação similar no Sul do Pará e naquela situação foi sugerir a gestão municipal da época que
106	 propusesse com os interesados na lavra a criação de um polígono mineral especifico aquela
407	 situação e em tempo sugeriu que nós aqui em Altamira, a luz da experiência vivenciada por ele"
108 algum tempo atrás que poderíamos fazer dessa forma. Ele esteve na reunião do COMAM na
109 sexta feira e na segunda feira cedo os empreendedores que trabalham com a atividade em
110 Altamira foram convidados pela SEMAT, para explicamos a situação toda a superposição
111	 área as pessoas que tem requerimento hoje no DNPM de substancias minerais e extração
112	 imediata de areia seixo e ou argila, e consentiu que nos propuséssemos juntos poder públicQ.
113	 municipal e os empreendedores interessados para a criação de um polígono, foi feito uma cota
114 entre as partes e a SEMAT. E na proposição foi protocolizada no DNPM no dia 17 de julho a
115 documentação com uma exposição de motivos que o órgão deveria analisar a proposta e
116	 procurar deferir a melhor forma para a criação de um polígono, de forma que dentro possa
117	 trabalhar quem já trabalhando e outros que queiram iniciar as atividades que está em tramitação
118	 à proposta. E o técnico Charles vai demonstrar aos conselheiros e o convidado Dr. Rodrigo para
119 que possam nortear de forma que esta a superposição de área e também a proposta do polígono
120 e depois de que forma nós vamos encaminhar ao Ministério Público Federal. Charles demonstra
121	 a área em tela para os conselheiros visualizarem o que já tinha sido mostrado na ultima reunião
122 do COMAM, onde mostrou as áreas que estão licenciadas e algumas em fase de licenciamento,
123	 onde a Presidente diz que foi entregue junto com o convite a área com o polígono ser
124 construído. A Presidente diz que esta é a análise de ordem técnica que a SEM-AT conseguiu
125 detectar com as coordenadas geográficas que estão constando no projeto dos empreendedores, r
126	 vai um mapa de situação da área proposta para o licenciamento e foi cruzada as coordenadas,
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127 precisamos ter essa definição do órgão que é o DNPM, para que possa dar seqüência ao
128 licenciamento na SEMAT, e especialmente na empresa Viktumathura que está como pessoa
129	 física e com o requerimento para pesquisa de substancia de lavra ouro na área. Dando seqüência
130 à reunião a palavra foi passada ao Dr. Rodrigo Timóteo Procurador da República onde diz que
131	 está se tomando uma posição para que saia uma coisa certa, e outra questão é se analisar e
132	 procurar toda legislação isso não é uma decisão não porque a gente acha deve ser assim
133	 realmente tem que ser construído, tem que se consultar fazer uma análise mais profunda sobre a
134	 legislação infra profissional e infra legal, por isso não podemos dar um posição pessoal. A
135	 Presidente apresenta duas possibilidades de compor o polígono, que os mesmos já têm a cópia
136 da parte do código mineral pode ser um grupamento mineiro e ou pode ser um consórcio de
137	 mineração que já existe no código mineral. Depois das discussões e falas dos presentes. a Sr.
138	 Presidente solicita que se passe para os encaminhamentos da reunião referentes ao assunto em
139	 pauta. Onde ficou definido que o MPF Procuradoria da Republica Federal, ia tomar
140 conhecimentos já protocolizados pelo COMAM, no dia 31 de julho de 2009, tomar
141 conhecimento também da legislação mineral que é especifica e manter contato com o DNPM-?
142	 Região, objetivando tomar conhecimento das pessoas físicas e/ou jurídicas com processos de
143	 requerimento, para substancia de minerais no município de Altamira - Pará. Encerrando, a Si'.
144	 Presidente Zelma Luzia da Silva Costa pergunta se mais alguém ainda gostaria de se manifestar.
145	 não havendo ninguém se manifestado a mesma agradece a presença de todos e se despede.
146 desejando - lhes uma boa noite. Nada mais tendo a tratar; eu, Sara Alves dos Santos responsável
147	 por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do
148	 Conselho Municipal de Meio Ambiente.ltamra. 05 d gostq de dois mil e nove.
149 Ã-0^ ~ ^1(^

-	

^7 ' 

Ata da 24 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada no dia 05 de agosto de
2009. em Altamira-PA.
Av. Via Oeste - Independente 1 - n°3300 - CEP: 68372-610 - Altamira —Pará-- Tel:(93) 35152714

Página 4 de 4



COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária [] n°	 Extraordinária:	 []	 n° 24°

Data:.  05 de agosto de 2009 (quarta-feira)
Hora: 17:00 h
Pauta:
1.Aprovação da Ata;
2. Informes;
3. Criação de um Polígono Mineral em Altamira.

Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01 Titular: Jose Maria Santos Silva	 CONALT	 9
02 Suplente: Paulo Ferreira Lopes 	 CONALT	 _f_
03 Titular: Antônia Pereira Martins	 FVPP	 _L
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colônia de Pescador. Z -57
06 Suplente: Lúcio Vale de Sousa 	 Colônia de Pescadores Z-57

07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 AIMAT
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta	 AIMAT
09 Titular: Jaderci César Cardoso 	 Parque Temático Recanto Cardoso
10 1 Suplente: Janilde Cardoso dos Santos 	 Parque Temático Recanto Cardoso
11	 Titular: Irlanda do Socorro de O. Miléo 	 UFPA
12 Suplente: Wilson Martins da Silva 	 UEPA
13	 Titular: Walber Feijó de Oliveira 	 IBAMA
14	 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA
15	 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC
16 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17	 Titular: Italo Márcio Carneiro de Oliveira 	 Ministério Público
18	 Suplente: Rosana Rodrigues Luiz	 Ministério Público
19 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT
20 Suplente: Charles Alves de Sousa	 SEMAT

OBSERI A(, '()ES:
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COMAM

INSTALAÇÃO DAS REUNIÕ&S':

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;

III.Ordem do dia;

IV.Leitura e despacho do expediente;

V.Prestação de contas;

VI.Assuntos pautados:

VII.Informes Gerais.

1. Aprovação da Ata;

2. Informes;

3. Criação de um Polígono Mineral em Altamira.
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