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CONSELho MUNICIPAL DO.NIF,10 AlRI ENI'E

ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAO

2	 RDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

4
	 - COMAM, REALIZADA NO DIA

19 DE NOVEMBRO DE 2010. EM

6
	 ALTAM IRA - PARÁ.

7 A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária

$ Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do

9 Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a Senhora

lo Zelma Luzia da Silva Costa.

No décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dez,

12 das dezesseis horas e quinze minutos as dezessete horas e trinta

j3 minutos, no Auditório do Centro de Artesanato de Altamira - CAA,

14 situado a Rua Acesso II, n° 800 - Bairro: Premem Altarnira-Para.

15 Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o

ió Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, e Entidades,

17 conforme assinaturas constantes à folha 16 do segundo livro de

18	 presença. A reunião foi iniciada pela Presidente, a Ilustríssima Sr".

19 Zelma Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a todos com uma boa

20 tarde e passa para a pauta, aprovação da ata da 55a Reunião

21 Ordinária do COMAM, A presidente pergunta se a conselheira Márcia

22 da FVPP tem recebido as Atas, ela disse que sim, pergunta ainda se

23 os conselheiros tem alguma observação sobre a Ata, não havendo

74 objeção a ata é aprovada com unanimidade em seguida passou para

25 os informes começando pela UFPA que mandou um documento
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26 substituindo o Professor Rainério Meireiles agora pelo professor Msc

27 Marlon Costa de Menezes (Titular) a partir da próxima semana vamos

28 organizar na procuradoria do município o Decreto municipal a partir

29 daí estará sendo oficializado o ato de participação com voz e voto

30 A presidente recebe o novo conselheiro com um bem vindo e diz que

31 muito se alegra com sua contribuição nesse conselho continuando

32 com os informes a presidente pergunta se a UFPA tem informes o

33 professor Marlon fala do evento da l0 versão de Ciências Agrárias,

34 hoje já está encerrando mas se alguém quiser participar para o

35 encerramento é la na ACIAPA. A presidente pergunta ao Conselheiro

36 Jaderci se tem informe e fala que a SEMAT precisa receber o Recanto

37 Cardoso para revalidar a Licença de Operação ele prometeu que vai

38 dá entrada na SEMAT pergunta a Conselheira Márcia da FVPP se tem

39 informe, não tem, então prossegue com pauta principal que é a

40 participação do Conselho de Meio Ambiente na Audiência Pública da

41	 Floresta Nacional (FLONA) Altarnira, que vai ser promovida pelo

42 Serviço Florestal Brasileiro SBF	 dia 22/11/2010 no Centro de

43 Convenções e cursos as 09:00 h da manhã eles estiveram aqui em

44 Altamira, há urnas três semanas atrás marcaram um movimento

45	 sociais, com instituições governamentais, e Ministérios Públicos

46 Federal e Estadual e ali já firmaram com a Prefeita do Município, local

47 agenda para deflagrar o agendamento que eles tem que fazerem esse

48 processo de forma democrática na região em parte que integra o

49 pacote da FLONA Altamira eles já estão na cidade, acabamos de

50 chegar da reunião com a Prefeita, permanecem em Altarnira até dia
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Si	 22/11/2010, Trairão dia 23/11/2010, e Morais de Almeida que é Distrito

52	 de Itaituba dia 25/11/2010. Eles vão estar nesses três municípios,

53 muito embora a SEMAT não seja promotora do evento, mas fizemos o

54 trabalho por meio eletrônico no nosso banco de e-mail que temos

5 institucional a semana passada, essa semana também fizemos

36 convites direcionados para as instituições da sociedade, para que

57 possam estar sabendo dessa situação e venham em plenária

58 participar, procurar esclarecimento, o que isso impacta para economia

59 de Altamira, nos próximos trinta ou quarenta anos após a efetivação

60 da concessão, como esse conselho é um Conselho deliberativo e

61	 consultivo todos os assuntos referentes a questões ambientais é

62	 preciso a Secretaria, trazer em plenária Ordinária ou Extraordinária,

63 tirar encaminhamento para que seja levado lá naquele momento a

64	 participação oficial do Conselho, por isso tivemos a Extraordinária

65 intempestivamente, dada a alta importância dessa Concessão

66 Florestal. A presidente dar oportunidade para o Conselho se

67 manifestar e que tipo de proposta esse Conselho possa estar

68 apresentando lá na plenária, e quem será responsavelmente Pelo

69 COMAM, estará lá representando na Audiência Pública com direito a

70 voz e voto desse Conselho, para que seja lavrado em Ata, como é

71 assim que a gente trabalha também em outras questões. O professosj

72 Marlon UFPA, diz que acha de grande relevância a concessão,

73	 Florestal, o setor está em crise em função de não ter terra titulada,

7	 documentada para se fazer projetos. de manejo florestais então nãol

75 existe segurança para o setor madeireiro, fazer parceria com os
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76 produtores e a concessão Florestal vem com esse objetivo dar

77 garantia, para os produtores Florestais e áreas para fazer o manejo. E

7$ além de tudo ainda tem o retorno dando emprego e renda e os

79 percentuais que serão repassados ao município de Altamira, conforme

80 a Lei 11.284, de 02 de MARÇO de 2006. O professor comenta que

i achou a madeira nobre um pouco cara, e mostra para os Conselheiros

2 no computador que ele levou para a reunião mostra através de mapas

33 a subdivisão das unidades de manejo florestal, ou seja, cada Unidade

4 dessas vai ter um ganhador, ou seja, dez Empresas estarão atuando

85 nessa área um total de 380 mil hectares a maior área é de Altarnira. A

86 presidente fala que o Plano de Manejo já vai ser aprovado pelo

87 ICMBIO e o Conselho de Meio Ambiente aprova que esse recurso

88 financeiro seja depositado na conta do Fundo Municipal de Meio

89 Ambiente, para que as retiradas sejam legitimadas em plenária aonde,

90 como, e para que, aí o Conselho vai conseguir pelo menos controlar a

91	 integrabilidade anualmente somente sob planejamento prévio e

92 aprovado pelo COMAM o que foi aprovado por unanimidade. A

93 pres'dente fala que é preciso pactuar, quem vai representar o

94 Conselho lá na Audiência dia 22/11/2010 vai dizer lá qual é a

95 deliberação desse Conselho Municipal de Meio Ambiente de Altamira

96 porque lá já é o fechamento da discussão para legitimar essa

97 comunidade do que estão acordando institucionalmente, o setor

9$ Florestal Brasileiro esta sendo colocado uma proposta de venda da

99 madeira. O mercado está carecendo de matéria prima. A presidente"'

100 pergunta como o Conselho, vê a administração do dinheiro nos cofres
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101	 públicos? O senhor Jaderci fala que acha muito importante a

102 colaboração do conselho, pois é muito sério o destino da verba, tendo

103 em vista que a gestão muda de quatro em quatro anos, então com

i GY4 unanimidade o Conselho decide que seja depositado na conta do

105 Fundo Municipal de \meio Ambiente e que toda retirada seja

106 comunicado ao COMAM por meio de Projetos, ao final de cada

107 prestação de contas do emprego de recursos através do Plano de

13$ Metas anualmente no COMAM. O Conselho também decide para estar

109 representando o COMAM o Professor Marion da UFPA. A presidente

tio faz uma observação que a conselheira Augusta. está sempre

	

i 	 preocupada com a limpeza pública e ternos enviado Oficio para o

12 setor de limpeza tomar providencia especial no Porto da Balsa, e no

	

113	 Porto da Transassurini. Nada mais tendo a tratar; eu. Jaqueline

114 Carvalho Bezerra, responsável por secretariar esta reunião, lavro a

lis presente ata que será assinada por mim e pela presidente do

116 Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira, 19 d novembro de

	

117	 dois mil e dez.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

	

Reunião: Ordinária	 Extraordinária	 F1
Data: 19 de novembro de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h

•:• Paula: Apr()\açio (Ia ata da 55' Reti niio Ordináriaa - COMAM

•:• Informes

•:• Pa rtici )aÇi() com proposta tio C()\ 1 A \1. na audiência pu l)Iica da

FLONA Altamira, que sei-á (lia 22/1112010, no Centro de Convenções e

CUrSOS fis 9:00 lis.

N	 -	 - Co ndhLno.	 - - E	

lntitiuçao	 P
01 1 Titular: José Maria Santos Silva	 CONAL1
02 1 Suicnte: Arnaldo Sonsa Campos -	 - CONALT
03	 Titular: Antôn ia Pereira Martins	 FVPP

04SupIcnie: Márcia NasmentoCasiro - - 	 FVPP
05	 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos	 Colônia de Pescadois Z 57
06 1 Suplente: Lúcio Vale de Sonsa -	 -	 Colôn ia dePescadoivsZ-57 -

i 07	 Titular: Lú cio i1'II1Cisc() de Pau la Costa	 A IMAl
0$	 Suplente: Maria Augusta da iIa Neta	 AIMAI	 -
09	 Titular: .la(lerci César Cardoso	 -	 -- - - P:ir(itle Tem á tico Recanto Cardoso
10	 Suplente: Jan ilde (ardoso dos Santos 	 Partlue Temático Recanto Cardoso
II	 Titular: Rainério Meireles da Silva	 tFPA
12	 Suplente: \\ ikon iMa rtins da Silva 	 t i E P 
13	 Titular: Lisarbson Messias e Silva 	 MAMA
14	 Suplente: Silvia Bezerra de Góes	 1
IS 1 Titular: Júlio César Kalber	 SEMEC
16	 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira	 SliM[C
17	 Titular: Ralo Márcio Carneiro de 01 i\ eira 	 Ministério Público

[219O^

T uplente: Rosana Rodrigues Litiz 	 !\ 1 mistériPúblico
1 ltd ii Ldiwi Luziad Sil i ( osta	 SLM 1 	 __

 iplente: Jaqueline Carvalho Bezerra 	1SEMAF

" C,&

Avenida V ia Oeste. n. 330() - Independente 1 Cep 68-372-61 0 -Fel (93) 35 15-27 14.
e-mail: comam altamiravahoo,com.br	 Altamira - Pará
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INST1IL1IÇ/f() DAS I?E(JIVIÕES:

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:

•	 Iauta : Api'ovação da ata (Ia 55 Rcuniio OnIinria - C()\I A\ 1

•:• lufornies

•:• 1J ii ici)açã() Coni proposta do COMA t 1. na aU(l iiicia pública da

FLONA Altam ira. que será dia 22/11/2010, no Centro de Convenções e

eu rsos is 9:00 lis.

VII. Informes Gerais.

Avenida Via Oeste, n°. 3300 - Independente 1 Cep 68372-610 Te! (93) 3515-2714.
e-mail: comam aItamirayahoo.com.hr 	 A liam ira - Pará
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