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9	 A reunião foi presidida pela Ilusirissinia Senhora Secretária Municipal da Gestão do \leio

	

lO	 Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. a

	

1 1	 Senhora Zehna Luzia da Silva ( 'usta.
12
13

	

14	 No vigesiino setiino dia do mês de março do ano de dois mil e nove, das dezesseis horas e dezoito

	

15	 minutos às dezoito horas e trinta e cinco minutos, na sala de Treinamentos da Prefeitura Municipal

	

ló	 de Altamira - PMA, sito à Rua Otaviano Santos, N° 2288 - Sudam 1: sob a presidência da

	

17	 ilustríssima Si'. Zelma Luzia da Silva Costa, Titular e Secretária Municipal da Gestão do Meio

	

18	 \mbiente e Turismo — SEMAT. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho

	

19	 Municipal do Meio Ambiente - COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 35 do livro de

	

20	 presença. A reunião é iniciada, pela Presidente do COMAM e Titular da SEMAT a Sra. Zelma

	

2!	 luzia da Silva Costa saúda a todos com os cumprimentos de boa tarde, junto à plenária para iniciar

	

22	 :i reunião e partiu para o primeiro e único ponto de pauta: Apresentação da Operação Arco Verde

	

23	 ,,o Município de Altwnira — Pará, tendo como convidado da Casa Civil da Presidência da

	

24	 RepúblicafMMA - Ministério do Meio Ambiente, o Dr. Paulo Guilherme Francisco Cabral que é

	

25
	

Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS). Em seguida a Sr

	

26	 Presidente esclarece e vidência o Regimento Interno do COMAM, através dos art. 23 e 24 onde a

	

27	 mesma leu os artigos, e decreto ii° 6.321 que determina que o MMA apresente propostas

	

28	 anualmente, a lista de municípios do Bioma Amazônia, para realização de prevenção e controle de

	

29	 desmatamento. Tendo como base a portaria n° 28/08, incluindo os 36 municípios que mais

	

30	 desmataram. Continuou dizendo que perante todos os parâmetros colocados foi convidado o Di.

	

31	 Paulo Guilherme Francisco Cabral que é Diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural

	

32	 Sustentável (DRS), para que juntos possamos che gar à otimização, de esforços e que Altamira seja

	

33	 retirada desse quadro entre os municípios que mais desmatam, claro que integrado com todas as

	

34	 2 ,-,feras de governo. Nesse momento a palavra é passada ao Dr. Paulo Guilherme que cumprimenta

	

35	 a todos com boa tarde, e diz estar disposto a ouvir reclamações, recomendações e que estará

	

36	 ouvindo todas as perguntas e pede desculpas pela demora por não ter vindo antes e que Altaniira

	

37	 foi o primeiro municipio a fazer o convite, e foi contemplado em nome do Conselho Municipal de

	

38	 \leio Ambiente para dialogar a cerca da Operação Arco Verde, devido a Operação Arco de Fogo é

	

39	 que foi articulado a implementação da Operação Arco verde através da Casa Civil da Presidência

	

40	 da Presidência da República. O comando de controle das Operações de fiscalizações ambientais

	

41	 entraram em atuação para que fosse amenizado os focos de queimadas e desmatamentos no Bioma

	

42	 Amazônia, e agora aumentou mais 07 municípios na lista, que eram 36 e passou para 43 o número
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de municípios que mais desmatam. O que queremos é levar ações de políticas através de 11
ministérios e demais órgãos do Estado do Pará e conscientização para que possam estar fazendo o
processo de licenciamento ambiental, e deixa claro que não é urna ação do MMA, e também da
SEMAT, tem que haver um esforço conjunto de todos os governos por isso a importância dessas
ações integradas. E quais as ações para complementar as que já vinham sendo desenvolvidas, tem
atualmente 14 instituições federais envolvidos e a casa civil é quem está coordenando todos, para
que a orientação técnica chegue aos produtores de forma sustentável, ternos as linhas de créditos
para que os produtores façam a exploração de uso de manejo sustentável, precisa ser feito urna
divulgação para que possam tomar esse crédito. E deu inicio a apresentação em slides de como é a
operação, mostrando qual o objetivo das ações ernergenclais: O objetivo é atender demandas
sociais ernergenciais dos municípios, promover a transição de atividades agropecuárias e florestais
para legalização e sustentabilidade. nos municípios mais críticos da Amazônia, operação não é só
íazer e depois ir embora é dar um efeito continuo e equilibrado. Eixos de atuação: é de ações
ernergenciais, fomento as atividades e ordenarnento fundiário territorial. E o objetivo da reunião:
Apresentação das ações ofertadas pelo Governo Federal, identificação das ações Estaduais que
possam ser incluídas no escopo da Operação Arco Verde, construir em parceria com Estados a
implantação das ações. A estratégia: iniciou com o 1 Seminário Estadual em março, e o 11
Seminário será a partir da segunda quinzena de abril em Belém do Pará, nós sabemos que a
situação é mais complexa quem vive aqui é que sabe corno pode ser resolvido, só precisa estarem'
preparados por isso tenho que ouvir para saber realmente a situação para avaliar o que podemos
realizar diretamente, nesse momento foi aberto as perguntas da plenaria, onde foi distribuída .
fichas para as perguntas que foram respondidas com muita seriedade pelo Dr. Paulo Guilherme
onde foram colocadas propostas para melhor andamento da operação que visa o fortalecimento de
ações para o desenvolvimento sustentável de nosso município, também foi solicitado para,,
incrementar mais dois ministérios, o da saúde e o de turismo, mas o Dr. Paulo Guilherme diz que
Já estavam sendo revistos para a inclusão desses e outros serem chamados para estarem atuand
unto as operações, e concorda com todas as manifestações dos participantes. E deixa a expectati a

de que com esse eixo de desenvolvimento a situação venha melhorar de forma que todos tenham
.onsciència e valorização corri o meio ambiente e pactuou seu retomo em breve com
representações das instituições federais participantes, e agradeceu a todos pelo convite. A palavra
íoi passada nesse momento a Presidente e Secretária Sr". Zelnia Costa que entregou em mãos um
documento da 1 Conferencia Municipal de Meio Ambiente de Altarnira, solicitando apoio técnico
institucional ao Dr. Paulo Guilherme e pede que ajude a acompanhar de perto, e outro Projeto de
Assistência Técnica e Extensão Rural em Atividades Florestais de 2006 para ser conveniado com o
Findo Nacional de Meio Ambiente, que está inserido na Operação Arco Verde, também o Projeto
de Turismo Escorpiões Aventureiros, bem corno o Projeto Fortalecimento das Cadeias Produtivas
de Base Familiar- Cinturão Verde da Secretaria de Municipal de Abastecimento e Agricultura -
SEMAGRI. Encerrando, a Sr. Presidente Zelma Luzia (la Silva Costa faz as considerações finais
agradecendo a presença de todos e se despediu desejando-lhes boa tarde a todos. Nada mais teiid
a tratar eu. Sara Alves dos Santos, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que
será assinada por mim e pela Si. Zelma Luzia da Silva Costa presidente do Conselho Municipal dc
Meio Ambiente. .Altamira, vinte e sete de março de dois mil e nove.
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