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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (COMAM),

REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE

2016, EM ALTAM IRA - PARÁ.

Ao dia dezenove de Outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte minutos as
onze horas, havendo quórum, ocorreu extraordinariamente a sexagésima reunião,
realizada na sala de reuniões da SEMAT, localizada na Travessa Lindolfo Aranha, 507 -

Centro, em Altamira-Pará. Os Conselheiros titulares e Suplentes, que compõe o
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, se reuniram para tratar da seguinte

pauta: Julgamento de Processos Administrativos do Setor de Licenciamento

Ambiental da SEMAT. A reunião na Coordenação de Marilua Áurea Damasceno,

suplente representante da SEMAT, inicia dizendo que existem outros processos
relacionados a torres de telefonia móvel. Mas hoje será discutido apenas um processo

pela emergência do fato que é o de n 0 1236 de 07 de abril de dois mil e quinze da

Telefonia Brasil S.A, por dois motivos: quando denunciada foi constatado que não
havia licenciamento ambiental prévio e o motivo por Poluição Sonora, esta Torre está
localizada na Rua São Sebastião Paulo Dias, bairro: Santa Ana, por isso da presença do
Sr. Bruno Almeida - Engenheiro Ambiental da SEMAT que irá explicar, pois foi o que

analisou o processo. Com a palavra o mesmo explana que houve uma denúncia no ano

de 2015, sendo feita a fiscalização, foi constatado que a Torre não tinha licenciamento
ambiental, devido isso foi aplicado a multa de um milhão de reais, a empresa de
telefonia entrou com defesa alegando que o Município não tinha competência pra
licenciar e o CONAMA não previa em resolução, só que mais adiante o processo foi
desmembrado porque houve outra denúncia relacionada a poluição sonora nesta mesma
área, foi feita uma nova fiscalização no local e também foi constatado o auto nível dos
decibéis, conforme a NBR 10151, no entanto, o processo foi analisado foi feito vistoria
no local, como analista fui no local inclusive, junto foram um biólogo e outro
engenheiro ambiental da SEMAT, constatando-se o ruído notável, pois existe uma caixa
de força que faz um barulho muito grande e constante, é como se fosse um zumbido, em
menos de dez metros dessa torre tem uma parede de uma residência. A torre é cercada
por arame, mas nessa residência tem uma senhora de idade, que inclusive é cadeirante e
está sendo prejudicada de forma direta, assim como outros vizinhos. Foi elaborado o
primeiro parecer técnico, embasado na legislação que o Município tem competência e
habilitação para licenciar, assim como pode atuar na questão da poluição sonora, por
isso, foi solicitado imediato mitigação do impacto negativo na área, até porque é
prejudicial a saúde humana. Esta Secretaria entende que a Torre de telefonia é uma
necessidade, é um bem para uso comum, é algo que veio para melhorar a telefonia
móvel, mas está causando impacto negativo e está prejudicando o entorno naquela área,
foram feitas quatro medições, em horários diferentes, a primeira medição detectou em
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decibéis no turno da manhã: 59 dB, 58.6 dB, 58.3 dB. Na segunda medição do segundo

horário detectou-se 62.6 dB, 62.8 dB e 62.7 dB. O permitido para essa área residencial

urbana, sendo diurno é de 50 dB e noturno 45 dB. Sra. Rayres Herrera - Suplente

representante da UFPA, diz que existe uma comissão que acompanha essa questão de
poluição sonora ao longo da Orla, por isso pergunta, como funciona essa atuação,

quando detectam que o som ultrapassa os limites permitidos, é apreendido o
equipamento do automóvel, e nesse caso o que é feito?. Sr. Bruno Almeida -.
Engenheiro Ambiental da SEMAT diz que foi solicitado a Celpa o desligamento da
Torre, só que não foi acatado o pedido, onde a Rede Celpa alega que a atividade é um
bem comum, onde poderiam ser responsabilizados, conforme lei específica da Anatel e
CONAMA, argumento esse também utilizado pelo advogado da empresa Telefonia
Brasil S.A. Os conselheiros perguntam quais as formas de mitigação referente a parte de
poluição sonora?. Sr. Bruno Almeida da SEMAT responde que uma das formas é por
meio da construção de um muro, pois haverá redução do ruído sonoro na vizinhança.
Sr. Carlos Bortoili da ACIAPA, sugere que entre com o processo no Ministério Público
Estadual, Ministério Público Federal e fazer um documento e enviar para Anatel, como
os protocolos desses órgãos, porque se for um bem comum, tem que ter respeito
também as pessoas que estão sendo prejudicadas no local. A palavra é passada ao Sr.
Hugo Ferreira Netto Loss, representante titular do IBAMA, onde diz que a competência
para licenciar é municipal, a que determina para poder licenciar é a lei complementar
140, o CONAMA já existia antes da lei complementar, no parágrafo 1 do art. 3, a
constituição fala que uma lei específica vai discriminar como vai ser a cooperação entre
Estado, Município e federação no licenciamento ambiental. Então no parecer tem que
citar essa lei complementar, não é CONAMA que determina competência para licenciar.
Bruno Almeida diz que também está se baseando pelo COEMA 120, que é a lei

Estadual que define quais as tipologias, e quais as competências do Município, e a
atividade de telefonia móvel também está incluso, através da tipologia 36. Reinaldo
Lemos da FVPP, diz que pela lei de 140/2011 a competência já está bem clara, só que já
que a empresa não entrou com licenciamento ambiental era para ter sido embargada,
mas sabe -se do outro lado do impacto do desligamento que irá gerar transtornos, mas se
cumprir a lei na risca é embargo, por isso sugere que se chame a representação dessa
empresa para uma reunião, e nesta assinar um termo de ajustamento de conduta, onde
destacaria o prazo x, para regularização, no final do TAC se houve o cumprimento de
todas as cláusulas, já se emite a licença. Na questão do ruído também dará um prazo
para resolução do problema, é complementado a sugestão que o Ministério Público
fosse signatário do TAC, porque a SEMAT terá tomada todas as medidas para que a
empresa se regularizasse. Janete Guder, representante suplente da APATA diz que tem
que entrar com uma ação judicial. Sr. Rodrigo Cardoso, representante titular do Recanto
Cardoso, diz que está sabendo acerca do assunto, pois fazia algumas análises como
relator do COMAM juntamente com o advogado da SEMAT, o Dr. Tiago Salim, esse
processo já se prolongou demais, vai fazer dois anos, a briga do empreendedor é a
questão da multa. Reinaldo Lemos sugere que poderia reverter a multa em compensação
ambiental, talvez essa empresa vinha mais cedo para a regularidade. Rodrigo Cardoso
do Recanto Cardos diz que a multa a priori foi um milhão e foi reduzida para seiscentos
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mil, mas acredita que não é a melhor opção, a dispensa de multa. Bruno Almeida -
Engenheiro Ambiental da SEMAT diz que além de dizer que o Município não tem
competência ainda pediu redução da multa para quinhentos reais. Sra. Marilua Áurea da
SEMAT diz que é válido tudo que foi sugerido, mas em relação ao TAC será decidido
pelo novo Secretário da SEMAT quando assumir o cargo/função. A palavra é passada a
Sra. Janete Guder da APATA, onde diz que o melhor seria fazer uma determinação de
quinze dias para que resolva o problema de poluição sonora com a construção do muro,
que pague-se a multa de seiscentos mil, caso contrário embargue judicialmente, pois já
se deu prazo o suficiente, podendo até pedir o corte do fornecimento do serviço de
telefonia móvel. Isso é questão de pedido de juiz, que está acima do Ministério Público,
se enviar para o Ministério Público, ele só vai recomendar. A palavra é passada ao Sr.
Bruno Almeida - Engenheiro Ambiental da SEMAT que diz que em outros casos de
torres, o muro minimiza o barulho, em todos os processos que são dado entrada na
Secretaria referente a instalação de torre, é solicitado o estudo de impacto de
vizinhança. Se não fizer o muro tem que ter outra ação para que a empresa julgada neste
momento mitigue o impacto, como pode ser o caso de por outra peça que seja
silenciadora, pois há ruído e não vibração, foi feita uma medição de radiação
eletromagnética, mas não está acima dos níveis permitidos. Sra. Rayres Herrerá da
UFPA se manifesta ao dizer que se o muro não resolver a questão de poluição sonora,

ainda ficar com níveis acima do permitido, tem que ser feita outra avaliação, caso não
resolva, esse documento tem que amarrar que outra medida deve ser feita, Sr. Bruno
Almeida responde que no parecer já está esclarecendo isso. Sra. Marilua Área pede a
palavra para fazer urna observação, no processo da empresa de Telefonia Brasil S.A,
existem dois problemas, que é a denúncia de poluição sonora e o Licenciamento
Ambiental. A empresa receberá a licença se cumprir os procedimentos necessários.
Reinaldo Lemos da Fundação Viver Produzir e Preservar, pergunta se já foi feita uma
reunião com o responsável pela empresa. Sr. Bruno Almeida da SEMAT diz que não
sabe informar, então é sugerido que seja feito isso e lavrar em ata, onde vai firmando
compromisso até chegar-se a uma solução. Sra. Rayres Herrera questiona que na defesa
da empresa por escrito percebeu-se que ele questiona que não há indicação de critérios
para aplicação da multa, tem que estar embasado, essa questão tem que está claro, eles
ainda fazem uma recomendação se isso for afrente sugere a redução da multa pelo
mínimo legal de quinhentos reais. Sr. Rodrigo Cardosos diz que mais a frente dentro do
processo o advogado da SEMAT esclarece, citando a lei que se não me engane é a

9.605, onde também é mencionado os parâmetros de como se chegou ao valor da multa.
Por isso sai o primeiro encaminhamento: fazer uma reunião com o responsável pela
empresa, lavrando em ata até porque eles tem que ter ciência e posicionamento do
COMAM, caso não vierem na reunião, é dado entrada com ação judicial e mesmo que
venham e não fiquem de acordo ou até mesmo entrem em acordo e não cumpram, é
ação judicial e pronto. Marilua explica que a empresa pode querer fazer sua defesa no
COMAM, e mesmo assim, é mais do que necessário montar uma comissão para discutir
esses assuntos de processos complexos para decisão em conjunto, com a presença do
advogado da Secretaria. Todos concordam. Mudando de assunto, o Sr. Hugo Ferreira
Netto Loss, chefe regional do IBAMA em Altamira, destaca uma preocupação acerca da
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132
	 fauna, inclusive avisando que haverá urna reunião que já está marcada para vinte e um

133 de outubro, explicando que hoje não há nenhuma estrutura para receber fauna que seja

134 de apreensão, ou acidentado e etc, atualmente o IBAMA pega fauna e faz destinação

135 para a Norte Energia no Centro de Estudos Ambientais, criado com a finalidade de fazer

136
	 resgate e salvamento da fauna devido o enchimento do reservatório, não é voltado para

137
	 fauna atropelada, apreendida, mas mesmo assim, o IBAMA está levando para esse local,

138 no entanto, o IBAMA vinha construindo um entendimento com a SEMAT/PMA, na

139 pessoa do Luiz Alberto de Araújo, de construir um CETAS em Altamira, o IBAMA

140
	

faria a cessão da área de 25 hectares, entre o bairro Jatobá e Água Azul, já está tudo

141
	 encaminhado para cessão de uso da área pra Prefeitura Municipal de Altamira,

142 futuramente ia haver a transferência da sede da SEMAT pra esse local, com o CETAS

143
	 nesta mesmo área, um espaço, voltado para o meio ambiente, a tratativa que faltava era

144 a manifestação formal da Prefeitura de construir o CETAS nessa área, sem essa

145 formalização não tem como fazer essa cessão de uso, tem que ter um respaldo. Por

146 último solicita que o COMAM faça urna recomendação, para resolução do problema

147
	 ainda este ano, porque o mais dificil é o terreno e já foi conseguido, a Norte Energia

148 talvez dê apoio na construção, pois vão desmobilizar o CEA, onde pode haver a

149 transferência da parte de equipamentos para essa área de Altamira. A competência

150 poderia ser tanto da SEMAT/Altamira quanto da SEMAS de Belém, tendo equipamento

151
	 e gestão é o que importa. Sra. Marilua Áurea se manifesta que sabia por alto acerca do

152 assunto, já havia urna conversação com APATA, esta semana é que resolverá quem vai

153
	 assumir a SEMAT, e passarei pessoalmente, essas questões para ele, isso tudo são

154
	 trabalhos que já haviam sido iniciados e que não se querer que se perda, assim, como as

155
	 questões de resíduos, são trabalhos contínuos, a semana que vem haverá algumas

156 respostas, sugerindo que pode-se fazer como Conselho, uma recomendação juntos e até

157 marcar uma visita no local para que todos conheçam a área. Logo é voltado a pauta da

158 reunião, onde os membros do COMAM, deixam claro, em consenso que em relação aos

159 outros processos que se o assunto for o mesmo acerca de torres e for a mesmos

160 problemas a serem discutidos, já pode se tramitar da mesma maneira do da empresa:

161 TELEFONIA BRASIL S.A, fazendo uma reunião, lavrada em ata, caso não resolva,

162
	 entrar com ação judicial. Nada mais tendo a tratar, eu, Gleice Gomes de Almeida -

163
	

integrante da Secretaria Executiva do COMAM, lavro a presente ata que após lida e

164
	 aprovada será assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. Altamira, 19 de

165
	

Outubro de 2016.
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FREQUÊNCIA DA 60* REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMAM (BIÊNIO 2015— 2017).

DATA: 19.10.2016 (Quarta - Feira)
HORA: 09:00 (Manhã)
LOCAL: SEMAT— Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo
Endereço: Travessa Lindolfo Aranha, 507 Centro
Pautas:
- Aprovação da ata da iioa Reunião Ordinária do COMAM;

- Informes:

o Articulação de composição da Diretoria do COMAM. (Vice - Presidente e Secretário (a))

- Julgamentos de Processos Administrativos do setor de Licenciamento Ambiental da SEMAT.

ENTIDADE

SEMAT

SEMED

SEMUT' S

MEMBROS

Titular: Luiz Alberto de Araújo

Suplente: Marilua Aurea Damcen

Titular: Zuimira da Paz Carvalho da

Silva

Suplente: Magna Sales da Silva

Titular: Alcione Brandão Martins

Suplente: Adriana Valéria Couto

ASSINATURA

MPE Titular: Grace Kanemitsu Parente

Endereço: Travessa Lindolfo Aranha, 507 Centro. CEP 68371-456 A Itamira-Pará.
Tel.(93)35 15-2714. Email: semataltamira@hotmail.com sx



Endereço: Travessa Lindolfo Aranha, 507 Centro. CEP 68371-456 Altamira-Pará.
TeL(93)3515-2714. Ernail: scmataltarnira@hotmail.com	 (Al, jj



ACIAPA Associação
Comercial Industrial
Agropastoril de Altamira

Titular: Jorge Gonçalves de Souza

Suplente: Antônio Carlos Bortoli

do Meio Ambiente de

Altamira

RECANTO CARDOSO

IPAM Instituto de

Pesquisa Ambiental da

Amazônia

Suplente: Janete Guder Vachanski

Titular: Rodrigo de Oliveira Cardoso

Suplente: Elisângela Matos Cardoso

Lopes

Titular: Maria Lucimar de Lima Souza

Suplente: Thaynara Viana Cavalcante

Titular: Iris Maria Lima

Suplente: Izaias Silva da Rocha

Titular: Alderley Candido da Silva

Suplente: Maria Augusta da Silva Neta

Altamira-PA, 19 de Outubro de 2016.

Endereço: Travessa Lindolfo Aranha, 507 Centro. CEP 68371-456 Altamira-Pará.
Tel.(93)35 15-2714. Email: semataltamira@hotmail.com

Cooperativa Volta

Grande do Xingu.

Sindicato dos Produtores

Rurais de Altamira -

SIRALTA
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