
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2008, EM
ALTAMIRA - PARÁ.

7 A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Gestão do Meio
8 Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a
9 Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

'o
11	 No vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas e vinte
12 e cinco minutos às dezessete horas e cinquenta minutos na sala de reuniões da SEMAT, sito à
13 Avenida Via Oeste, n 0 3300, em Altamira-Pará, sob a Presidência da llustrissjma Senhora
14 Titular da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente
15 do Conselho Municipal do Meio Ambiente a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa; reuniram-se
16 os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme
17 assinaturas constantes à folha 20 do livro de presença. A Sra. Zelma Costa Presidente do
18 COMAM e representante da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo -
19 SEMAT deseja boa tarde a todos e pergunta se podemos iniciar a reunião visto que faltam
20 apenas cinco minutos para a segunda chamada. Todos aprovam. A título de informe a Sra
21	 Presidente apresenta a Sra Sara Alves de Sousa Auxiliar Administrativo da SEMAT que está
22 presente na reunião, porque irá acompanhar as reuniões do COMAM bem como se
23	 reponsabilizar pela secretaria do mesmo, visto que Elisângela Silva de Oliveira entrará em'j
24 licença maternidade no mês de maio. A palavra é passada a Elisângela Oliveira que confere o 1
25 quorum para iniciar a reunião e constatou que a reunião poderia ser iniciada. Após a
26 conferência do quorum foi lida a ata da reunião anterior, por Raimundo Pereira Barbosa Neto
27 representante da SEMAT, a ata foi aprovada por todos os conselheiros presentes. A Sra
28 Presidente pergunta se alguém deseja incluir alguma pauta de emergência. O Sr Roberto José
29 Scarpari Representante suplente do IBAMA, pergunta aonde se encontra o regimento do VIII
30 

Torneio de Pesca de Pacu de Seringa. A Sra Zelma Costa responde que está com 
a31 Coordenadorja de Pesca da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI

32 O Sr Roberto Scarpari diz que a Colônia de Pescadores Z-57 sugeriu que o Torneio fosse'
33 realizado em forma de pesque e solte ou houvesse modificação no número de espécimes. A
34 Sra Presidente explica as novas modificações no Regimento Interno do Torneio e diz que em
35 relação ao número de espécimes podemos ver a modificação no dia 31 de março (segunda
36 feira). Então decidiu-se em plenária que o número de espécimes seria reduzido de oito para
37 

quatro, e que no dia 31 de março o Sr Raimundo Neto Agente de Fiscalização Ambiental da
38 SEMAT irá contactar com IBAMA às nove da manhã, e irão pegar essa petição de redução de
39 número de espécimes com a Colônia de Pescadores para que pudessem contactar com o Sr
40 Ubirajara Caldas Araújo, Presidente do Xingu Praia Club, entidade idealizadora do Torneio'
41 para que ainda na segunda fosse modificado a questão do regimento. Tendo sido esclarecida a
42 situação a Sra Presidente passa à primeira pauta que é: Termo de Coo

peração Técnica com43 Ministério do Meio Ambiente/Desmatamento falando que dada as discussões de algumas-
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44 entidades de classe em nosso município a cerca do assunto desmatamento, a SEMAT propôs
45 que a Prefeitura Municipal de Altamira fizesse um termo de cooperação técnica mútua entre a
46 própria Prefeitura e Ministério do Meio Ambiente buscando solucionar a problemática em nosso
47 município, a PMA se dispôs. A partir daí a SEMAT procurou se firmar junto as entidades que j
48 realizavam essa discussão e após contato prévio essas entidades aprovaram a iniciativa e se
49 dispuseram a cooperar. A partir daí a SEMAT entrou em contato com o Senhor André Lima que
50 é o responsável técnico no Ministério do Meio Ambiente, que se dispôs a vir a Altamira ajudar
5t	 no andamento do processo. Na perspectiva de ajudar a Prefeitura Municipal de Altamira fez a
52 convocação de quatro agentes de fiscalização ambiental no dia vinte e sete de março desse
53 ano. Todos compreenderam a situação e aprovaram a iniciativa. Continuando a Sra Presidente
54 informa que o Termo de Descentralização SEMA/SEMAT já foi a provado e publicado no diário
55 oficial no dia 27 de março de 2008. A palavra é passada ao Sr Roberto Scarpari que comenta
56 sobre a publicação do termo de descentralização que está assinado pelo ex-secretário da
57 SEMAT, então terá que ser revisto o nome do secretário ou rever a questão das datas; e em
58 relação ao nosso termo de cooperação técnica temos que colocar bem na realidade do nosso
59 muiicípio. Sem mais comentários a cerca da primeira pauta a Sra Presidente d
60 prosseguimento à reunião lendo a segunda pauta que ê: Proteto Gestão Integrada de Resíduos ?
61	 Sólidos; Usina Verde. Na oportunidade a Sra Presidente contextualiza o andamento da questão
62 em debate e diz que a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, não aprovou o terreno para
63	 construir o aterro sanitário, o que fez a situação problema se iniciar novamente, ou seja a
64 procura de terreno compatível com a legislação, a Sra Zelma Costa continua, dizendo que o
65 município de Marabá fez o Termo de Ajuste de conduta onde foi aprovado que o terreno para
66 construção de seu aterro poderia ser na área do aeródromo, que dista 13 km do aeroporto,
67 sendo que na legislação está previsto 20 km, neste termo o município se compromete ern
68 monitorar a área; então a Sra Presidente sugere que seja feito um termo semelhante para ser
69 aprovado o terreno que o município já tem para construção do aterro. O Sr Roberto Scarpari
70 esc!arece que para ser aprovado este termo em Marabá, houve muito apoio político e era uma
71	 opção única, sendo que o município de Altamira através Prefeitura pode desapropriar um
72 terreno mais apropriado para aprovação da ANAC, o mesmo indaga se a Prefeitura ainda está
73	 pagando pela área onde está localizado o lixão. A Sra Presidente responde que não sabe. A
74 palavra é passada a Alessandra Lima Moura, agente de fiscalização ambiental da SEMAT que
75 fala que se as entidades interessadas em solucionar a problemática do lixão junto com a
76 população se reunissem em prol deste ato já teriam resolvido, como aconteceu na Conferência
77 Municipal de Meio Ambiente seria bom se todos direcionassem suas preocupação para o lixão
78 de Altamira, o que não foi feito. A Sra Presidente prossegue dizendo que agora o problema
79 voltou a ser encontrar um novo local para instalação do aterro sanitário de imediato, então para
80 isso a SEMAT terá que buscar elementos para dar prosseguimanto ao caso. O Sr Roberto
81 Scarpan diz que o IBAMA está preocupado e atento quanto ao caso e por enquanto está
82 amenizando a situação, mas vai chegar o momento que terão que tomar providências mais
83 drásticas. A Sra Presidente diz que a SEMAT enviará ofício ao IBAMA, pedindo relaxamento do
84 praz para solução da problemática do lixão e neste ofício será anexado o parecer negativo dai
85 ANAC com relação a área, e daqui para frente a administração municipal junto à SEMAT 'S
86 procurarão outra área. Tendo sido encerrada a pauta a Sra Presidente passa aos informes,
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87	 primeiro lê o ofício enviado pela SEMA que solicita um espaço físico para realizarem suas
88 atividades no município, onde a PMA já respondeu que tem esse espaço. Informa que a SEMA
89 está qualificando o município de Altamira como modelo para questão de descentralização

90 ambiental dentre outro, e nesse âmbito o Sr Fidelis Paixão Secretário de Meio Ambiente de

91	 Rondóm do Pará, já mandou e-mail solicitando parceria nas ações ambientais. Hoje às vinte
92 horas haverá a reinauguração do Pólo de Artesanato de Altamira, estão todos convidados.
93 Informa também os procedimentos da ida dos delegados de Altamira à Conferência Estadual de

94 Meio Ambiente e finalizando os informes a Sra Presidente diz que a SEMAT e o COMAM

95	 receberam um ofício do Ministério Público Federal solicitando cópia da ata onde o ex-secretário
96 e ex-presidente do COMAM pediram exoneração do cargo, então foi enviada cópia da minuta

97 de ata visto que a mesma ainda não tinha sido aprovada em plenário, e solicitaram também a
98 carta de exoneração do já citado ex-Presidente, porém não foi atendido este pedido visto que a
99 Secretaria Executiva do COMAM não recebeu este documento oficialmente. Continuando a Sra

100 Presidente expõe que mais uma possível solução para o caso do lixão a céu aberto é a
101 implantação no município do Projeto da Usina Verde. Neste momento Raimundo Neto e
102 Alessandra Moura apresentam o Projeto utilizando o arquivos e documentários gravados em um

103	 computador. Após a explanação o Sr Júlio KaIb representante titular da SEMEC, diz que esta é

104 uma solução bem aceita, mas não substitui o aterro sanitário e seria uma boa solução, em

105	 relação ao Projeto, ser feito em parceria com Consórcio Belo Monte, para ser mais fácil obter
106 recursos. Todos gostam da idéia. O Sr Júlio Kaib prossegue dizendo que é bom ser feita uma

107 nova reunião do COMAM, convidando o Consórcio Belo Monte para expor o vídeo e o
ios	 comentário, para daí ver possibilidade real de parceria. A Sra Presidente fala expõe sobre a
109 imp&tância da implementação em Altamira do processo de reciclagem. A paivra é passada ao

110 Sr Júlio KaIb que diz que temos que rever com as escolas a questão do projeto de reciclagem

111 pelo menos de garrafas PET, onde a empresa LIMPEX pode pagar pelas garrafas recolhidas
112 durante o projeto e sendo assim até as escolas lucrariam. Todos concordam. Encerrando a

113	 reunião, a Sra Presidente pergunta se mais alguém deseja se manifestar, não tendo ninguém

114 se manifestado a mesma agradece a presença de todos, desejando - lhes uma boa tarde. Nada

115	 mais tendo a tratar, eu, Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar esta reunião,
116 lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de

117	 Meio Ambiente. Altamira, vinte e oito de rrrço de dois mil e oito.
ii	 *t.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

	

Reunião: Ordinária	 no	 Exaordiflár'

Data: 28 de março de 2008
Hora: lSh
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Meio Ambiente 1 Desmatamento.

2. Projeto Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
II •--.
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08 Suplente: Maria Augusta da Siiva Neta	 AIMAT
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UBSERVAÇOES:

Acnida Via Oeste. n. 3300— Independente 1 Cep 68372-610 Tel (93) 3515-2714

e-mail: comam aItamira'vahoo.cOm.br	
Altarnira - Pará
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COMAM

INSTALAÇÃO 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.)

ii. Aprovação da ata da reunião anterior;

iii. Ordem do dia; k	 ---

IV. Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas.

VL ASSUntOS paüados.

1. Termo de cooperação técnica com Ministério do

Meio Ambiente / Desmatamento.

2. Projeto Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Usina

Verde.

VII. Informes gerais.

q
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