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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 29 1)E AGOSTO DE 2008. EM
ALTA1IRA - P.RA.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretúrta Municipal cia Gestão do
Meio Ambiente e Turismo e Presidente cio ('onselhu Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No vigésimo nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e oito. das dezesseis horas e
oito minutos às dezoito horas e treze minutos, na sala de reuniões da SF.MAT, Sito à
Avenida Via Oeste, n 3 3,300. independente dois. em Altamir-Parú, sob a presidência da
ilustríssirna Sr. Zelma Luzia da Silva Costa. Titular e Secretria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo - SEMAT. Reuniram-se os Cselhefts litulares e Suplentes
do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. conforme assinaturas constantes à
folha 26 do livro d.-,presença. A reunião é iniciada pela Presidente com os cumprimentos de
boa tarde, e logo solicita que Sara Alves dos Santos confira o quorum e faça a chamada dos
conselheiros tendo, portanto conferido o quorum dá seqüência aos trabalhos a serem
realizados na reunião, pergunta se os membros têm alguma proposição da Ata da 29°
Reunião Ordinária do COMAM, não havendo nenhuma, a Ata foi aprovada por todos.
Dando seqüência aos trabalhos a Presidente Si. Zelma Luzia da Silva Costa inicia com o '1
primeiro ponto de pauta que é Operaçào Arco de Fogo apreseniando a todos o Sr'. Jorge -
Eduardo Ferreira de Oliveira, delegado da Policia Federal, onde o mesmo estará fazendo a
apresentação de ma palestra para conhecermos melhor o que 'epresetit:	 Operação Arco
de Fogo em nosso município. A palavra é passada ao Si-'. Jorge Eduardo que explica que
tinha acabado de chegar de viagem e que. portanto já estava preparada a apresentação para
ele, mesmo assim ele apresenta a Operação Arco de Fogo que não acontece somente em
municípios que tenham a , estrutura de urna base operativa, eles podem operar sem base ou
não, e também esta operação não irá acontecer só em Altamira, poderá acontecer em outro
e qualquer município que seja desi gnado para que aconteça. A Operação Arco de Fogo é
designada não só para combater crimes ambientais, mas também é associada com o
trabalho escravo. exploração de menores, tráfico de drogas e armamentos, porte ilegal de
armas de fo go, combate à prostituição e Outros, na parte de crimes ambientais estamos
atuando junto ao I.BAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Força Nacional e órgãos
Ambientais. Explica que, quando foi desi gnado para a .'\ltainira furam consultados e já
sabiam o ue estava acontecendo, evidentemente que ninuém.a população queria que nós
estivéssemos operando no município. argumenta que queria ue a população não tivesse

Ata da 30 Reunlc Ordinária doCoaselho Municipal d \lelo•\nI'-n 	 realizada n' di 2) de agosto de
2008, em A!tarn;ra-?A.
A. Va Oeste— deend'nte ! - no 3300 - CLP:úS72-) 1 0 .-\ttaIll1ra Para Tet: (93 35 1 5-2714.
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uma imagem m:m da : sena d esmc:Cudc. rna acã de flte esse púhiico é um
rahalho nobre e Altamira não estava preparada, mas que já existia a lejs1açào há dez anos

U trás e causou impacto e continuará causando e não tor cumprida a i cí. o mercado está
muito mais restrito e cada vez mais flea diticil pOrLlue tudo exice lcga!:uade. O Sr'. Jorge
Eduardo encerra sua apresentacão agradecendo a oportunidade pelo cnn' tc. e espera que
tenha ficado clara a apresentação e que rica a disposição para o que lbr necessário, e diz
que é assim que tem que funcionar o relacionamento entre órgãos no município. A SI'.
Presidente Zelma Costa agradece sua presença em nome do COMAM - Conselho
Municipal de Meio Ambiente, e o convida a continuar assistindo a reunião, o mesmo diz
que só poderá ficar até as dezessete horas por motivo de compromisso. No segundo ponto
de pauta: Operação Guardiões da Amazônia. que será apresentada pelo Sr José Roberto
Scarpari, conseiheiro suplente do COMAM e Gerente do IBAMA em Altamira- PA, o
mesmo foi indicado ueio Diretor Substituto do IBAMA de Brasília o Sr. Luciano de
Menezes Evaristo da Diretoria de Proteção Ambientai - DIPRO/IBAMA. o mesmo citado
acima diz que está representando não só Altamira. mas o baixo e médio Xingu. e que esta
operação trabalha cri conjunto com o IBA"A e Policia 1edcral esta demanda já vem de
muito tempo e por isso aqui está a Operação Guardiões da Amazonia. que tem como
objetivo minimizar os crimes ambientais e não para criar problemas. como as pessoas
ima g inam. Altamira está inscrita como um do 	 municípios mais extensos de
desmatamentos, enfim toda essa ação é para criar um plano de sustentabilidade. e que
precisamos de um ordenamento que expresse Educação Ambientai. para melhor qualidade
de vida da popuiacão. mas também ela \:e10 para inibir OS índices de desmatamento que
estavam alarmantes em nosso munielpia. Nesse ntomcnR) Ou Upet-açào (Juardiôes da
Amazônia, e tantas outras operações, a SEMAT - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Turismo; passou a ser Vista pela comunidade, agora todos começaram a entender que
existe uma Secretaria de Meio Ambiente. que trabalha com os licenciamentos ambientais.
O Sr' José Roberto Scaroari agradece, por estar apresentando um pouco do que é a
Operação Guardiões da Amazônia. A Sr. Presidente Zelma Costa agradece pela
apresentação em nome do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e parte em seguida para
o terceiro ponto de pauta que é sobre Resíduos Sólidos, no qual explica que estamos
concluindo a parte final do projeto junto com a SEDURB, que é representada pelo Sr°.
Eduirb Castro, Engenheiro Sanitarista de Belém, que está trabalhando na parte final da
planta do projeto para ser apresentado ao Ministério Público Federal até o dia onze de \..

setembro. onde fecha o prazo de noventa dias que tivemos para elaborar os processos de
encaminhamento para concretizar o projeto de Resíduos Sólidos. A S. Presidente Zelma
Costa, logo iê os informes; Agenda 21 iiciiaçào. que a Acnte de Fiscalização da SEMAT .
Alessandra Lima Moura, está responsável e que já lbi entregue o processo de licitação no
setor de compras, para deferimento. Seguindo, o Agente de Fiscalização da SEMAT,
Lindomar Andrade da Silva faz uma breve apresentação de Lotos em slides, do que . foi
realizado pelo Programa de Educação Ambiental "Cidadão Consciente" desde o ano de ois
mil e cinco até dois mil e oito. e argumentou que nesse ano o veranistas W'1 ctàO bem mais

.-\a da 30 Reunião Ordinária do Conselho Municipal d N'kiu Amtieme. realizada 1).) dia ) de a gosto de
2008. em Altaniira-?A.
A' Via Oeste— independente 1 n° 3300 - CLP:uM$72-0 1 ti -\luimira 	 ar - Id: 93	 1 -27 4.
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sensibilizados cm relação à limpeza nas praias. um sinal de que esLtmo alcançando o
nosso objetivo. A Presidente Se'. Zeinia Costa aradeccu ao COl isel l w por deliberar em
plenário a retirada do valor de R$8.255,00 para efetivação do Programa de Educação
Ambiental "Cidadão Consciente", em dois mil e oito. Em se guida falou da prestação de
contas do Fundo Munici pal de Meio Ambiente, e que já temos em depósito o valor de
R$34.142,03 conforme extrato bancário do dia vinte e dois de aosLo de dois mil e Oito da
tonta corrente 26.259-5 no Banco do Brasil do Fundo Municipal de Meio Ambiente, pois já
estamos com noventa processos de licenciamentos na secretaria que é monitorado por urna
planilha todos os dias pelo Agrônomo da SEMAT. Charles 7 lves de Sousa. Prosseguindo
adiante a Presidente informa aos membros, sobre as Licenças dt Operação das mineradoras
que estão sendo emitidas, em relação aos impactos ambientais nas quais essas empresas
poderão causar, por isso é que estamos apresentando a Proposta de ('onLiícionante para
Licença de Operação (LO) de Atividades de Nxtraçào Mineral. queremos adotar essa
aiiidadc no município. porque são hole quarenta e cincu mineradoras que já estão
instalados no município. Podemos adotar essa cond icionant para trah:íhar o entorno da
comunidade, onde o trabalho será monitorado pela Secretaria, mas de responsabilidade, ou
seja; tudo custeado p&o proprietário da empresa, objetivando qualidade de vida dos
municípios. A proposta foi aprovada por todos ..\ Presidente ainda informa sobre a
Campanha de Limpeza do Rio Xingu promeiJo pela Prelazia do Xingu. que estará
acontecendo dia seis de setembro de dois mii e eito s'tbado. e qu 1:' iamhem SOOS
parceiros e estaremos lá representando a SL\IAT. domingo dia sete ;e setembroiremos
ao desfile junto com os desbravadores para apresentar com um painel o Programa de
Educação Ambiental "Cidadão Consciente"-7008 e por último as Conferências Infanto —
Juvenil nas Escolas que tiveram inicio segunda-feira dia primeiro de setembro na Casa da
Cultura, as conferências acontecem em todas às escolas com os alunos do Ensino
Fundamental O Sr'. Justino da Silva Bequimani conselheiro titular da CONALT, e
Secretário do COMAM, apresenta a Sr. Tatiana Vieira que trabaha no lIospital Regional e

formada em Engenharia Ambiental, a Presidente Sr'. Zelma Costa deseja que seja muito
bem vinda. Encerrando a Si.° Presidente Zelma Luzia da Silva Costa pergunta se mais
alguém ainda gostaria de se manifestar, não havendo então ninguém se manifestado a
mesma agradece a presença de todos e se despede, desejando que todos tenham uma boa
tarde. Nada mais tendo a tratar eu, Sara Alves dos Santos, responsável por secretariar esta
reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, a Si. Zelma Luzia da Silva Çosta. Altamir. vinte e cinco de
julho de dois mi l e oito.	 i-•

ta da 30 Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Nleio.•\mhi»t,. r1117ada no di 2'> de acosmo de0J8. em Ãitamira..PÁ,
•\	 Via Oeste— independente - n°3300 - CEP:68 7 2.6 tu :\!ta,ni:a Paia - Tel. O)3j	 -27 4.
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CONSELHO
AMWENTE

Nu 014, de 29 de agosto de 2008.

Aprova	 Condiciona o te	 1v)8 z'a
:12 de Of)caçüo (LO) de

atividade', de Extraçjo Mineral

110 111unicíPio de Altaxnji'a - I'ará

O CONSELHO MUNTCIPAL 
DO MEIO AMBIENTE - COMMy1 no uso da

atribuição que lhe confere a lei n° 1.528 de 26 de rço de 2004 no Art. 32 de seu
Regimento InLernc,

Considerando que as atividades de extração mineral cumprem uni importanu papelno desenvoJvjiie11t0 sociai e ecoilômico da região em que 	se inse:me, gerando empregos emov

imentando o mercado da construção civil, mas segundo Brandt (198). é responsável
por impactos ani bientais muitas vezes irreversíveis

Considerando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 IIUIa especijicanlejjtedos principais aspectos relativos ao meio ambiente. O pwárujb segundo dess't
0 éclaro ao estabelecer obrigatoriedade

recupcj'ar o	 para aquele que explorai' recursos minerais de
meio ambiente degradado, de acordo com solução tcica 	 a CiOpublico competente na forma da lei (Moraes 2002). Seund() 'Jonlnlasj (

exigid

1993) nenhumempreendedor pode iniciar um novo processo Sem ter nIeii 
COflSC j flC j de que a opiniãopublica, pode 

i mediatanente atribuir-lhe a 
responsabilidade do dano que sua empresaPOSSa causar ao meio ambiente.

	

Considerando a degradaç0 ambiental causado pela o!ivi
j Ic	 de ifl•para COnstruço civil é objeto de preocupação em váriOs	 do mundo e tepaid.	 m geradoCOnflito5 entre sociedade civil ora11jzac1a e os niinCi lores de arejo, A 

l)t'uduu de i;eim.minerais e impresc jndfy J em qualquer parte do mundo,
rn	 p	 neeessjz'ia a hu0aperfejçoaeio para extração dessas 

matérias, CJa 
i ortanto, é	 de
mnportâncj CCO11Ô1ijt e social éindiscutível de forma a se Conseguir unia integração. 	 'ir : ::tisaefl e o meioambiente.

COfl5 j ( • j ado que mineraj' é uma das W i vklades n1ais prim i iças exercidas pe1homem Como fontesobrevivênciade sobrevivê 	 e produção de bens e 
ind ústrias. A forma de extrai!'os bens minerais que a natureza nos oièrece tem sido anr

anos. Co	 r'dj nos últimos cinqüentaCOM, 
o ativi dade extrativa, a mineração excrc, 	 técnicas adequadas e semcontrole, pode deixar um quadro de de

g
radação oneroso na área que a abriga. A atividademineral requer, para seu êxito, cuidadoso 

planejamento a pir do 
conhecimento efotivoda situação, a adoção de tecnologia evoluída e aplicável ao caso especitica por uma equipequalificada e o restabelecimento das condições anteriores encontrads OU recomendadas,

Avenida Via oes. n, 330o -
e-mail:	 !nde)eI1def1tC 1 - CEP: 683 7/2-610 Tek 

(93) 35 5-7

,\ Itama jm'a - !'urzi.

y



CONSELHO MUNiCIPAL .tO MMO AMBNT--

Considerando todo ato de minerar. tanto. u hcio como suhterriico niodjflca c
terreno no processo da extração mineral e de deposic 0 !e rejeitos. O bem minera!extraído não retorna mais ao local, fica em circulação. servindo ao homem e Suas
necessidades. Esse aspecto traz Consigo uma dúbia questão, pois se. de uma maneira, a

deg raa o terreno, é verdade também uue este ambiente pode ser reestruturado
de forma aceitável, limitando o impacto ambienta] negativo a um curto período de tempo.A reestru(uraç 0

 é um dos eieLnelitus que i objeto de Ineocupução e dc açôcs
efetivas desde os primórdios do processo de plancain, durame a exploração do
minério, até um período após o termino da atividade mineraria.

Considerdo a inlplantação de um pro grama de recup';Le ) de uma rca. assim como
programas de educação ambiental terá corno objetivo minimizar ou eliminar os e1itosadversos decorrentes ds lnteflç5 e a l(ernçc5 !bic1!;k iI IeIe!il ac pJ 'S)Construtivo e a operação do empreefldiIlleJlt() as quai: são p Lene ia ente gerudora defenômenos induto: d	 upaclus ambicmj que fl U 	 stur_seà(, nas áreas de inhluenciado cmpreejldjllIcat()

Considej'ao assim. entendenos que no 
icen anienio a Educação Aihienalentra como ièrrarncnta indispejisvej 110 processo de està() afl)biçj) tal e 	 (]Cmedidas mitigadojs dos impactos 	 ia proposição

causados por estas atividades.

Considerando a educação am hiental é cmsidrado i nstrúment() indispensúvejno processo de li cenciamento arnb jcntal como csto preconizados no art. 225 daConstituição Federal Já citado anteriormefltc e no seu Paríwralb	 inciso I V
"f'Cl/'Ci	 41 	 feíívic/c,ci (les/e curei/o	 hicuhc' uu Ruo/e, Po//jc()pro/nov- a educação ainbicnja/ Clii Iodos os flío' is ole CflS//lo (f o!

Cl p"ese/'l'c(ç'ão cio inei C1/flI)j/1("
Legislação cor3e!r tcd pela Lei 9795/95 regulamenta peio decreto 42 /U2 a qualestabelece:

"Ari. 6o Parc; o cElmpri/nenl() do e.r1a/c'/'j0/j nesle L)ecri0, clererãn sercriados, 117(011/dOS & f111p/e,)/eiif,f. 	 %e/// f)rej:,ía,	 ie	 Jl/I/'i	 t/'(f'Vprogra,nc' de e(lilcaçc7o ci;nbic,z,a/ Í/flei-cic/o.,1-...,'

II - s cítividades de conse/Tação cia	
z(4)eL,;;-f(,allzbjc'/7ta/	 de IÍcencja,i,e,,(o e revLv(, .1. -

	 !?i1j::.; c telfv(,v 0/1pOteJicic(fme)7fe polzlidoras. de gerelicia//le/,/() de resídi,o.v. de ge/ 'eflc/c,,,7/7f()Costeiro. c/& g'tào de 
ieciti'.vus /iídi'/ov o/e ('i'(/d'I?(l;!!wlf o de i''t:,' . y , vJ'escjuefro,v de manejo sus/e fcve/ de rec',,r.sos "nhj,,i11 de eco! lirismo elhe//lona de ('ila/jc/ci'f& ainhfent,/

Considerando .r.	
c-, critrio e padrões de duclçã() Amhittl, deverão serabraiigentes e de	 rn a permitir 1ci1 execução em todos OS empreend j fllentos de1,, A t_,;	 1)................................................cxLrado iic1. P 

aos ITwnícir,es

,•, ;,	 - ,	 ',"Z!:  (s	 :
Lfliju via	 LtL.	 .	 UiIL 1	 LI . UuJ-j 	 k'JJje-najJ.	 1)
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I'cP ..* I .'

rr	 eÇ'	 rWnç	 t (tflT (J	 (tQ	 e

práticas que rninimem os passivos ambientais deixados por essas atividades, utilizando-
se de piujeius de Eduçao Atnbieiijaj eoiiiu

	

rPrr1 .À T%,I,,nI(-lrv4c (1	 t	 rte	 %i-iit	 1 Ilrrfl

através do Conselho Municipal do Meio Arnbnte — COMAM estabelece que os
enipieexdiuiexiios de UXII ação inineiai aduieiii ubiigaiotiauieiiie ciii pai eeila euiii u piôpiiai
SEMAT ou com outras instituições Programas de Educaco Amhental que intervenham
principalmente nas populações mais atingidas po- s crnpreendimentos, sejam eles
m.c;radorw das .S 	 SflS,Lt&,O	 LjL&fl&s 1 & 1OLL&Lg 	l&& &ta 1	 IS IULI(aI	 O& III

como os flincionários dessas empresas, com relatórios anuais, apresentados em plenário do
1 1 ItiI	 R,I tr\i	 Tinrnnrr ngQ Ir&	 r'(it

3 Esta Resolução entra em vigor na da de su putiicação. revogadas as
disposições em contrário.

tti,.,	 ,,	 ,l %./h& t 1 II

-\ CIii';	 \	 ,eic. it	 -	 —	 i'.i	 t&.	 -4	 ti	 'j	 4 '-	 1 -+
COui;:	 t!:;i	 rv:ihco combu
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