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[CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA	 DA	 19
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM, REALIZADA NO DIA li DE
MARÇO DE 2009. EM ALTAMIRA -
JARA.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Vice Presidente cio ConselhoMunicipal cio Meio Ambiente - COMAM, o Senhor Lúcio Francisco de Paula Costa.

No décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e noe, das dezesseis horas e
vinte minutos às dezessete horas é vinte cinco minutos, no Centro de Artesanato de
Altamira - CAA. sito à Rua Acesso 02. n° 800 bairro: Premem. em Altamira-Paá.
Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio
Ambiente - COMAM, conforme assinaturas constantes à folha 33 do livro de presença. A
reunião é iniciada e presidida pelo ilustríssimo Sr. Lúcio Francisco de Paula Costa
representante titular da AIMAT -.Associação das indústrias Madeireiras de Altamira. para
presidir a reunião conforme solicitado pela Si. Presidente e Titular da SEMAT Zelma
Luzia da Silva Costa, que por motivo de viajem não compareceu a reunião, onde a mesma
estava ' em Belém na SEDURB tentado solucionar a questão do Aterro Sanitário a ser
implantado em Altamira. Depois de verificado o quorum. o Vice Presidente per guntou se'
todos concordavam em dar inicio ã reunião. Todos concordaram e o Si'. Lúcio Costa passa a i
condução dos trabalhos para j Agente de Fiscalização da SEMAT Alesandra Lima Mour
para que a mesma conduza a reunião porque ele não estava à par dos assuntos em pauta.
Então a palavra foi passada a Alessandra Moura que deu início aos informes, dizendo que a
sEMA • r está com o Projeto ATER - Assistncia Técnica e Extensão Rural que (i assinado'-'
em 2007, e elaborado pela SEMAGRI. mas foi passado para a S FM ATexeci.jtaz' e
começamos as atividades com a contratação de quatro técnicos que serão responsáveis pela '
execução de três anos do projeto. O Sr. Lúcio Costa solicita que a SEMAT faça um convite Ç
ao SEBRAE e fale com o Sr. Armando para que na próxima reunião ele possastar
participando para melhor colaboração desse projeto. Retornando a palavra para .Alessandra ç
Moura que diz que os técnicos do projeto também estarão atuando nas atividades de
fiscalização da SEMAT. A mesma pergunta se alguma outra entidade tem mais algum '
informe? Não havendo, Alessandra parte para o primeiro ponto de pauta: _Çcjtacpe
Çj orcessaniento e Sistema de informações Georáfiças - SIG Base Carto gráfica doii'Jio e,\ti,'a, antes ia entreue nas mãos dos conselheiros presentes, e solicitando
a anuência dos conselheiros para que seja feita a retirada do Fundo Municipal de Ambiente
-- EMA. e pede que os conselheiros analisem a proposta do Cosu1tor Ambienta! Taiguara
Alencar. que será um Curso de-Capacitação em Sistemas de Informações geon'eferencja
para a Gestão Ambiental em Altamira-PA, aos técnicos da SEMAT e também os
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conselheiros que se dispuscrcm a participai. :\ agente Alessandra Moura pergunta se os
conselheiros aprovarn a retirada do valor de R$ 7.500,00 (sete.mil e quinhentos reais) da
proposta do consultor Taiguara Alencar para a capacitação dos técnicos da SEMAT em
sistemas de ArcGis, porque estamos enfrentando várias dificuldades nos trabalhos, e esse
curso irá facilitar em nossas atividades. Nesse momento houve proposições de
c;uestionamentos entre OS conselheiros que diziam por que não contratamos uma pessoa de
Belém ou de Altarnira? Sairia um valor mais baixo. não iria gastar esse valor estipulado.
quanto as quinze diárias propostas pelo consultor, nào aprovaram, porque o Curso le\.ar
três dias a ser concretizado, mas que poderiam aprovar apenas cinco diárias. O Sr. Justino
disse que se nos aprovarmos, que seja levado ao conselho propostas de outras pessoas como
também amostra de todas as notas fiscais e recibos, de tudo que foi gasto. E questionaram
também dos insurnos passageris aéreas e estadia. colocadas pelo consultor porque se for um
alor menor do que está no papel, será devolvido ao ftindo? Alessaiidra respondeu dizendo

que: quanto a ISSO flO precisam se preocupar porque nós ,já realizamos uni projeto de três
anos do FMMA e nunca teve nenhum problema, sempre tivemos a responsabilidade de
fazer corretamente todas as prestaçôes de contas ao fundo. O Sr. Lúcio Costa pede a
palavra e diz: que nós iremos aprovar sim não é conselheiros? Todos concordaram que sim.
mas que a SEMAT nos mostre outras propostas. .e assim ficou acordado. Lo go se passõu
para o segundo e último ponto de pauta: Elaboração do Plano de Acão Ambiental litezrado
jl). Proposta feita pela consultora Ana Rosa Figueiredo. que será uni curso de
Planejamento Estraté g ico e métodos participativos, com a carga horária de 30 horas no
valor de R$ 4.000 quatro mil reais). Alessandra novamente pergunta aos conselheiros se
pode ser aprovada a retirada do fundo para esse Curso? Todos aprovaram por unanimidade
Para finalizar. o Sr. Lúcio Costa- Vice Presidente do Conselho, agradece a presença de todos
e se despede. Nada mais tendo a tratar eu. Sara Alves dos Santos responsável por
eretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo Vice

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A,amira. onze de março de dois . mil
e nove.

-\i Jzí ! 9 Runjào E\tra dnria do	 ti,11 c i paí do \kio Àmhiene. reaNzadu
de 2009- em .Attamira-PA.
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FREQUÊNCIA DOS ('ONSELIIEIROS TITULARES E SUPLENTES

II

j

jI a 1 1	 : nrç' d'.: 2' i(i» (!ana-fe!ra)
Hora l(: (Nt k

1.Elaboração do Plano de Ação Ambiental Integrado (PAI).

2. Capacitação em Geoprocessamento e sistema de informações
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('onselheiios.
ni JTituiar: Justino da Sil a Bequimani
02 j Suplente: Paulo Fcrrei'a Lopes
03 Titulai'.  Antónia Pereira Maiiiiis
04	 Suplente Marcia Nascimento ('astro
(i	 Titular Raimtindo Nonat, ( ' opç (JÇ	 Iti'

1 STJie: LucoVaLe de Sousa
)7	 Titular Luciu Fi-aiicisco de Paula Costa

Suplente: Mana Augusta da SiI'.a Neta 	 -
l'itular: Jadeici (_'esar (ardoso

10	 Suplente: Janulde ('ardoso dos Santos
11	 Titular Irlanda de O Miko
12	 Siipk	 W,lsu Mrtins d Sika
13	 Titular. Walber Fcôde_Oli eira
14	 Splerite Roberto Ju Scaipari

1:5_	Titular: 'mito ('esar Kalber
1 (	 Suplente Raimunda Silva de Oli'_eira 	 -
1 7 , T.tular. Ralo Mrc.io Carneiro de Oli eu-a
IS	 Suplente: Rosatia Rodrigues Luiz
l)	 Titular: 7c Irna 1 .iiia da Sila Costa
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O
	 COMAM

IASL4LrI( Á() I).lS RELAIÍ.iES:

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 reúnião anterior:

UI. Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:

VII. informes Gerais.

1.Elaboração do Piano de Ação Ambientai integrado (PAI).

2.Capacitação em Geoprocessamento e sistema de informações
geográficas - SIG Base Cartográfica do Município de Altamira.

A\enlda Via Oeste. n°. 3300 - Indpendente 1 Cep 6372-6Io Tel (93) 351.-27I4
e-mail: comam altamiraavahoocomn br	 Altam ira - Parti



1	 _

-	 -
ei	 PL	 J2	 -

c	 - -- -	 -
6i/f C;&5v,	 Al, 	 -44/	 6

7	 - -- -rEy	 TAQfA

i) é/e1'	 iei
•\L9	 •t

(rctCC&

/,uo
.2Í7F
ç:V74

i1

33
-	

4k ct	 J

2 

46' 7ifl9	 LbLi —CLL1 t1	 LL ,cW

•	 -
-	 --

Qto.iJjo3)og

.-	 -

-4- -	 -	 • dug  J& (P

- •- -	 - _J__	 -	 (:	 __

- o

- !

-

iiir /Pil w


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

