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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO
DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, 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 dia do mês de agosto do ano de dois mil e seis, das dezesseis horas e trinta
minutos às dezoito horas, na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste, n° 3325, 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 17 do livro de
presença. A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente, que agradeceu a presença de todos e desejou
boa tarde, e passou a palavra a Elisângela Silva de Oliveira. Auxiliar da Secretaria Executiva do
COMAM e Representante da SEMAT, que faz a chamada e constata às dezesseis horas, que não
havia quorum e conforme o Regimento Interno no capítulo Vi Artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que
declara: O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da maioria
simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes no exercício da
titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a realização da reunião em primeira
convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após, com os membros presentes
garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros integrantes (três integrantes). Logo, na
segunda chamada, ás dezesseis horas e trinta minutos, havia quorum e a reunião foi iniciada pelo Sr.
Presidente que lê a pauta a ser debatida: 1. Vitalização da Praça da Independência, dia 27/08/2006
(domingo); 2. Poluição sonora - Centro comercial; 3. Poluição: - Resíduos sólidos-centro
comercial, Rio Xingu- balneário e porto da balsa transassurini; 4. Aterro sanitário. Prosseguindo o
Sr. Presidente já inicia os comentários sobre a primeira pauta informando a todos que foi
encaminhado pelo Conselho Municipal de Promoção Social oficio para Secretaria Municipal da
Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, informando que a Rede Record Nacional estará
realizando no dia vinte e sete de agosto de dois mil e seis o dia de fazer a diferença e para tal
precisou-se que todas as secretarias municipais se mobilizassem para convocar reunião com a
comunidade do entorno da Praça da Independência, para que pudéssemos realizar a revitalização da
mesma, porém a reunião foi por duas vezes convocada e a comunidade não compareceu. Neste
momento a Sra. Márcia Nascimento Castro Conselheira Suplente do COMAM e representante da
Fundação Viver, Produzir e Preservar pergunta se foi chamado o presidente do bairro para auxiliar
na mobilização da reunião, o Sr. Presidente confirma e ainda acrescenta que houve um grande
problema com o morador do coreto da Praça, que intitula como dele, mas esse era o menor
problema visto que a população mais beneficiada com a obra não se manifesta favoravelmente, o Sr
Presidente ainda acrescenta que se não colocarmos alguém à frente da vigilância da Praça ela será
totalmente destruída por vândalos. Sem nenhuma manifestação o Sr Presidente encerra a primeira
pauta acrescentando que a mesma foi apenas informativa; e passa à segunda dizendo que a poluição
sonora é sem sombra de dúvidas um grande problema em nosso município e pensando nisso a
minuta de legislação ambiental municipal já contempla punição a essa agressão, como todos têm
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48
	 conhecimento essa minuta de legislação foi elaborada pelos participantes da Oficina de Construção

49
	

da Legislação Ambiental, pelo Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada cm Altamira, nesta
50
	 oficina foi decidido também que até outubro a minuta tem que ser encaminhada à câmara municipal

51
	 para aprovação e consolidação, na oportunidade o Sr Presidente cita que os Senhores vereadores

52
	

Josué Vieira Cavalcante e Francisco das Chagas Lopes de Araújo (Xico Belo) estiveram na referida
53
	 oficina e se comprometeram em acelerar a consolidação desta legislação, vale salientar que na

54
	 ocasião da aprovação da lei o Sr Ramaiana Barros, Consultor responsável cm dirigir a oficina, irá à

55
	 câmara e explanará a lei para os senhores vereadores que se fizerem presentes para agilizar o

56
	

processo de aprovação. Mas até que esta entre em vigor, para que os agentes ambientais da
57
	

Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo possam atuar, as responsabilidades,
58
	

infelizmente, estão a cargo do estado ou da federação, mas podemos verificar ocasião onde nos
59
	

reuniremos com as Policias Federal e Militar, IBAMA e as principais empresas poluidoras sonoras,
60
	

juntamente com a SEMAT, para discutirmos a legislação cm vigor que trata sobre poluição sonora,
61
	

e na oportunidade será levado o decibelímetro da SEMAT, para que juntos também os participantes
62
	

da reunião possam realizar testes de decibéis nos estabelecimentos poluidores. A palavra é passada
63
	

a Sra Maria Augusta da Silva Neta Conselheira Suplente do COMAM e Representante da
64
	

Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira - AIMAT, que a utiliza para opinar na
65
	

realização de trabalhos de educação ambiental com os comerciantes que são principais causadores
66
	

da poluição sonora cm nosso município. Foi aprovado que seja feita reunião com órgãos já
67
	

mencionados. Passando a próxima pauta o Sr Presidente já antecipa que foi distribuído folheto
68
	

educativo para os moradores da orla do cais, mas mesmo assim será refeito o trabalho e com o
69	 reforço de que os agentes ambientais da SEMAT conversarão pessoalmente com moradores e
70
	

comerciantes da orla. Todos aprovam que estes trabalhos sejam realizados. A palavra é aberta à
71
	

plenária que comenta sobre a falta de consciência da população altamirense em se tratando de
72
	

resíduos. A palavra é passada ao Sr Presidente que em relação ainda à pauta de Poluição, resíduos
73
	

sólidos - centro comercial, diz que a SEMAT se responsabilizará em identificar os principais bares,
74
	

mercados e supermercados do município para enviar oficio e realizar visita técnica a fim de
75
	

sensibilizar seus representantes da problemática que estes estabelecimentos estão causando ao
76
	

município com relação a má destinação de seus resíduos. A palavra é passada a Sra Maria Augusta
77
	

da Silva Neta, que acrescenta que será ainda melhor se no oficio de sensibilização já houvesse cópia
78
	

da lei do lixo, para haver um respaldo maior. Todos concordam que seja feito oficio e em anexo
79
	

enviar lei do lixo. Passando ao próximo tópico da pauta que diz: poluição, Rio Xingu, Raimundo
80
	

Pereira Barbosa Neto, Agente Ambiental da SEMAT, toma a palavra para falar do Programa de
81
	

Educação Ambienta] Cidadão Consciente Praia Limpa Verão Altam ira, juntamente com o Si-
82
	

Presidente, inclusive falam sobre a dificuldade cm executá-lo. Após a explanação a palavra é
83	 passada a Sra Maria Augusta, que diz já ter mencionado cm outra reunião que ajudaria bastante se a
84
	

Balsa Transassurini tivesse algumas lixeiras. A palavra é passada ao Sr Presidente que diz que já
85
	

têm lixeiras na Balsa, mas o dificii é que a utilizem conclanicnte. A palavra é passada a Sra Maria
86
	

Augusta que comenta que na saída da Balsa tem comércio com banheiro mal localizado e que
87
	

despeja dejetos diretamente no Rio Xingu. A palavra é passada ao Sr Roberto José Scarpari
88
	

Conselheiro Suplente do COMAM e Representante do IBAMA, que acrescenta à fala da Sra Maria
89
	

Augusta falando que o Porto da Balsa também é uni 	 muito perigoso onde não há sinalização
90
	

de trânsito que marque os locais de tráfego de carros (na maioria das vezes caminhões da empresa
91
	

responsável por extrair minérios) ou de pedestres, temos que tomar alguma providência, pois afeta
92
	

diretamente os munícipes, poderíamos verificar no Código de Postura, algo que pudesse ajudar. A
93
	

palavra é passada ao Sr Presidente que diz que está sendo feito no momento cm relação às empresas
94
	

mineradoras, que estão se instalando ao sul do município e que precisam do aval da Secretaria
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Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e da Secretaria Municipal de
Finanças - SEFIN, uma exigência para que todas elas contribuam com alguma atividade de
educação ambiental; e futuramente quando a SEMAT estiver mais livre de alguns trabalhos
exaustivos como o de montar a estrutura das oficinas do Projeto Gestão Ambiental Compartilhada,
conversaremos com a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM,
para que possamos ter conhecimento de todo material necessário para que se instale uma empresa
mineradora, e assim os agentes ambientais da SEMAT poderão fiscalizar estas empresas, ainda com
a palavra o Sr Presidente fala sobre o Projeto Hidroviário aprovado, e que funcionaria na antiga
Escola Antônio Moreira, onde não foi deliberado verba para a continuação  do mesmo, temos que
nos organizar para reerguê-lo ainda esse ano. A palavra é passada ao Sr Roberto José Scarpari que
comenta que no outro lado do Rio Xingu,  onde chamamos Assurini, têm muitas construções novas,
inclusive na beira do Igarapá, que está muito sujo, e às margens do próprio Rio Xingu. á bom que
tomemos providências logo, pois as obras estão novas e podemos controlar. A palavra é passada ao
Sr Presidente que diz que antes de qualquer coisa temos que saber do governo municipal como está
o controle desta nova população que está se formando, exemplo: como está a coleta de lixo, se a
vigilância sanitária está atuando e como está a arrecadação de tributos. Foi aprovado que seja feito
oficio para as determinadas Secretarias Municipais solicitando informações acerca das atividades
realizadas no Assurini, e a partir do recolhimento destas informações será tomada alguma iniciativa
para conter o princípio de desequilíbrio ambiental no local. A palavra é passada a Sra Márcia
Castro, que a utiliza para observar que algumas árvores do município estão sendo descascadas para
sua posterior morte, e a mesma ainda coloca que a Rede Celpa é a responsável. A palavra é passada
ao Sr Roberto Scarpari que explica o por quê da morte da árvore ao ser descascada. A palavra é
passada ao Sr Lúcio Francisco de Paula Costa Conselheiro Titular e vice-presidente do COMAM
além de representante da AIMAT que se manifesta dizendo que a AIMAT quer fazer um trabalho
de arborização na Avenida Coronel José Porfírio e em parceria com a SEMAT fazer trabalho de
sensibilização da população que mora naquela Avenida, para que os mesmos se responsabilizem
pelas novas árvores. A palavra é passada ao Sr Presidente que concorda com a parceria, e pede ao
Sr Lúcio que entre em contato com a SEMAT no mês de outubro para que iniciem os trabalhos, e
ainda com a palavra o Sr Presidente comenta que a SEMAT está elaborando um texto, para ser
publicada na TVA Record, falando sobre punições, que as pessoas que queimam ou cortem unia
árvore, podem sofrer, e em setembro o texto já será lançado na mídia. Após alguns comentários
acerca dos muitos casos de queimada e retirada de árvores no centro da cidade, o Sr Presidente
passa à última pauta, sobre o aterro sanitário, falando que o Sr Roberto Scarpari vem sempre
ajudando o governo municipal a solucionar o problema, que já é angústia de todos; temos a solução
que é o projeto de aterro sanitário, mas não conseguimos verba para financiá-lo. Há alguns dias o Sr
Rafael Nascimento do Museu Paraense Emílio Goeldi, responsável pela elaboração do Projeto, veio
a Altamira verificar áreas para ser feito o aterro, mas a princípio para transferir a área do lixão, pois
a área atual já está interditada; mas como o Sr Rafael não tem poder de deliberar a área, a Prefeita
Municipal a Senhora Odileida Maria de Souza Sampaio levou em mãos a Belém oficio com texto
escrito pelo procurador do IBAMA, para o Secretário Executivo da SECTAM o Sr Raul Pinto de
Souza Porto, para que o mesmo mande um técnico devidamente habilitado para verificar e deliberar
área. Neste momento o Sr Presidente profere alguns comentários sobre as áreas observadas, que
estão situadas a dez quilômetros de Altamira: Serrinha e Monte Santo. Após alguns comentários e
segundo idéia do Sr Presidente as entidades que compõem o COMAM poderiam ver a
probabilidade de falar com IBAMA para que possam leiloar a madeira instalada no IBAMA
Altamira, para que o dinheiro arrecadado seja revertido para a implantação do aterro. Todos
concordam em ver essa probabilidade. O Sr Presidente ainda comenta sobre sua preocupação em
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142	 resolver essa questão do aterro sanitário este ano, pois se perdurar até o ano de dois mil e sete, onde
143	 o mesmo provavelmente não ocupará o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e
144	 Turismo, ele teme que o novo ocupante do cargo não de continuidade com a busca de solução para
145	 o caso; ainda com a palavra o Sr Presidente diz que vai a Belém para participar do lançamento do
146	 Projeto de Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais Municipais do Pará, e na
147	 oportunidade o mesmo irá a SECTAM conversar pessoalmente com o Secretário Executivo para
148	 tratar do assunto. Todos apóiam a ida do Sr Presidente a SECTAM, o mesmo profere comentário
149	 que a SEMAT mandará aos conselheiros o Cronograina de realização das atividades do Projeto
150	 Gestão Ambiental Compartilhada cm Altamira. Neste momento o Sr Presidente mostra aos
151	 conselheiros o DVD do 1 Seminário de Meio Ambiente e diz que está disponível para quem quiser
152	 reproduzir: mostra também, o guia turístico do Estado do Pará no qual o município de Altam ira está
153	 inserido pela primeira vez, graças ao trabalho da equipe da SEMAT e mostra ainda os roteiros dos
154	 Pólos Turísticos no qual consta o Pólo Xingu. Encerrando Elisângela Silva de Oliveira, lê os oficios
155	 expedidos e recebidos pelo COMAM. O Sr Presidente pergunta se alguém ainda gostaria de se
156	 manifestar, não havendo então ninguém se manifestado o mesmo agradece a presença de todos e se
157	 despede. Nada mais tendo a tratar, eu. Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar essa
158	 reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo Ilustríssinio Sr. Presidente do
159	 Conselho Municipal do Meio Ambiente o Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva. Altam ira 25 de
160	 agosto de 2006.

iLh d
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária zExtraordinária: O
Data:	 ,5	 de 	 de 200

Pauta:
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N°	 Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01 Titular: Justino da Silva Bequimam 	 CONCOMAT	 E
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho	 CONCOMAT	 Ç
03 Titular: Aritônia Meio da Silva	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z

-57

Suplente: Láudio (astro Leite 	 Colônia de Pescadores Z

Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 AIMAT
0$ Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 CAMPEALTA
10 1 Suplente: Oséas Bezerra Barros	 CAMPEALTA
li Titular: Flávio Bezerra Barros 	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo	 VEPA	 -
13 Titular: Waiber Feijô de Oliveira 	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA
15 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC	 Ç
ló Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular. Ribamar Rodrigues dos Santos 	 Ministério Público
18 Suplente: Mavsa Gualberto da Silva	 Ministério Público
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva SEMAT	 P
20 Suplente: Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT
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COMAM

INSfl LA (ío DAS RE L TNJÔES:

1.	 Verificação da presença e existência de "quonim para sua instalação:
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, após 30
minutos.)

H.	 Aprovação da ata cia reunião anterior:

lii.	 Ordem do dia:

IV
	

Leitura e despacho do expediente:

v	 Prestação de contas:

Assuntos

VH.	 Informes terais,
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