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	10	 A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária municipal
	1	 	 da Gestão (10 Meio Ambiente e Turismo e Presidente (10 Conselho

12 Municipal (10 N/Icio Ambiente - COf1AM, a Senhora Zelma Luzia da

	

13	 Silva Costa.
'4
is
16 No décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dez, elas

	

17	 dezesseis horas e dezesseis minutos as dezessete e trinta minutos, no

	

IS	 Auditório elo Centro ele Artesanato ele Altamira - CAA, situado a Rua Acesso

	

19	 II. n° 800 - Bairro: Premem A itam ira- Pará. Reuniram-se os Conselheiros
20 Titulares e Suplentes que compõem o Conselho Municipal elo Meio Ambiente

	

21	 - COMAM, e lEnticlades, conlorme assinaturas constantes à Folha 13 elo

	

22	 segundo livro ele presença. A reunião fii iniciada pela Presidente, a

	

23	 Ilustríssima Sr. Zelma Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a todos e fala

	

24	 que essa reunião foi proposta pele) Conselheiro ítalo do Ministério Público

	

25	 Estadual pediu d1Ie fizéssemos essa Reunião Lxtraordinária para ordenar dois
26 temas, a Resolução do COMAM de 04 ele lèvereiro de —2 010, o outro tópico é

	

27	 acerca elos Resíduos Fecais elos caminhões de boiadeiros na cidade de

	

28	 Altamira, Ibi pedido para chamarmos aqui na plenária OS proprietários elas
29 empresas cicie estão Licenciadas na SEMAT na atividade de extração ele

	

:o	 materiais de uso imediato na construção civil, para prestar alguns

	

31	 esclarecimentos acerca do cumprimento da Resolução, fizemos a mobilização

	

32	 para empresa Aline de Jesus S. ele Souza, Serafim Industria Materiais para

	

33	 construção, Vicktumatura, Assarixi, 1. F. da Silva Minerais, e passaremos para
34 a provação da 53a Reunião Ordinária ele) COMAM, se houver algum

	

35	 conselheiro que queira se maniÍstar o lça agora, para que possamos entrar
36 nas pautas, tem alguma revisão a lazer? Não havendo observação damos por

	

37	 aprovada a ata ela 53 Reunião Ordinária do Conselho Municipal ele Meio
38 Ambiente COMAM. A presidente abre para os informes não havendo
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P

CONSELU() MUNICIPAL 1)0 MEIO AMBIENTE

ASSARIXI, então ficou marcada para dia 20 segunda feira, O conselheiro
Rainério da UFIA fala que a SEMAT não vai obrigar ninguém fazer isso ou
aquilo, mas exige organização de cada um. A presidente pergunta se é
pertinente colocar anúncios sobre a Resolução. E pede apoio do conselheiro
Julio Kaib, para montar vinhetas padrão, para veicular como COMAM flOS

meios de comunicação local onde for possível em nossa cidade, todos foram
unânime que o conselheiro esteja auxiliando a secretaria. O outro ponto é
referente aos Resíduos fecais com os caminhões de boiadeiros da cidade de
Altamira, na plenária anterior houve essa preocupação, para juntos tentarmos
mecanismo de intervenção e controle nos caminhões que cost ume iranielite
usam a cidade, transportando esses animais do porto de Vitória do Xingu OU

dos frigoríficos que é a rota cicies e como Altamira ainda não tem o anel
viário, pala essas cargas pesadas, circularem por fora da parte urbana, isso
está causando muitos problemas, tem muita denuncia na SEMAT, por causa
dos postos de lavagem quando eles vão lavar os resíduos fecais vão para as
valas comuns, ai vai para o Rio Xingu, enfim isso está trazendo um transtorno
muito grande, a população está exigindo um mecanismo de intervenção e
controle nessa situação, o que fazer.' Então podemos pensar um
encaminhamento e fazer uma consulta na ADI-'.PARÁ eles devem ter o
controle dessas cargas e tem um entreposto deles Regional lixado em
Aliamira, então o COMAM faz uma visita a chefia imediata da ADEPARA e
ver como é a operacionalização dessas car gas e ver a regulamentação para o
engradamento dos caminhões, o que rege a Lei sanitária, sobre o dispositivo,
acoplar por baixo para reter a urina ou as fezes, enfim temos que fazer uma
consulta a quem é de direito, enquanto COMAM. O conselheiro Rainério
comenta que Altamira não é mais a mesma de três meses atrás, com vinda cia
Hidrelétrica então, é preciso muita organização e muita atenção. O conselheiro
Lúcio faz uma proposta para convocar o Secretário de Obras pala uma reunião
com pauta definida acerca de resíduos sólidos. Nada mais tendo a tratar; eu,
Jaqueline Carvalho Bezerra, responsável por secretariar esta reunião, lavro a
presente ata que será assinada por mim e pela presidente cio Conselho>

deio Ambiente. Altamira, 17 de setembro de dois mil e

\ti d 3)	 l-\tri'rdHrHJo ((, I 1 	 \lMTILrp:I	 \1Hu \j	 i.l:rtJLu,H
setembro de 2010, em Altamira-PA. A\. Via oeste -- ltlepcticie 1 - ti' 3300 (II': 6 8372-61O A ltaniira
- Parti-Fel: (93) 3515271-1

76

77

78

79

80

81

82

83

84

16
1)
t.

88

89

90

91

92

93

9-4

95

96

97

9;<
99

IOC'

10!

102

I0

104

105

106

107



COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinária	 [30-

Data: 17 de setembro de 2010 (sexta-feira)
Hora: 16:00 h
Pauta:

1- Aprovação da 53 Reunião Ordinária do COMAM:

2- Informes

3- Cumprimento da Resolução N° 024 de lvcreiro de
2010

4- Resíduos Fecais: Caminhões de boiadeiros na cidade de

i\ Itani ira

-- -- -	 conselheiros
01	 Titular: José Maria Santos Silva 	 CONALT
02 Suplente: Arnaldo Sonsa Çnipos	 CONALT
03	 Titular: Antõnia Pereira Martins	 lPP
04Márcia Nascimento Castro	 1_

j:\fpp

05	 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos	 Colônia de Pidor Z -57

06Suplente:Lúcio Vale de Sousa 
07 1 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 MMAT 	 ______ -

08	 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT	 --	 -
09	 Titular: Jaderci César Cardoso	 Parque Temático Recanto Cardoso
lo	 Suplente Iinikk_Cardoso dos mtos	 lqucIcmatico Recanto Cardoso ' p	 -
II	 Titular: Rainério Meireles daSilva
12	 Suplente. Wilson Martins da Silva
13	 Titular: Lisarhson Messias e Silva	 IRAMA

14	 Suplente: Silvia Bezerra de Góes	 IE3AMA

1	 Titular: Júlio César Kulber	 jSFMNC
16 1 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMLC

17	 Titular: Ítalo Márcio Carneiro de Oliveira 	 Ministério Público

tI 8	 Suplente: Rosana Rodrigues Luiz 	 Ministério Público
19	 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEMAT
20)	 Suplente: Jaqueline Carvalho Bezerra LSEMAT- f -

oI3./:R l(O/S:

I)1S RE1'VIõES:

1. Verificação da presença e existência de "quorum' para sua instalação;

Avenida Via Oeste. n°. 3300- Independente 1 Cep 68372-610 Tel (93) 3515-2714.
e-niail : comam altamirayahoo.com.br	 Altamira - Pará



COMAM

(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, após 30
minutos.)

II. Aprovação da ata da reunião anterior;

111. Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

1- Aprovação da 533 Reunião Ordinária do COMAM;

2- Informes

3- Cumprimento da Resolução N° 024 de fevereiro de
2010

4- Resíduos Fecais: Caminhões de boiadeiros na cidade de
Aliam ira

VII. Informes Gerais.
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