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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 7 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM REALIZADA NO DIA 11 DE
ABRIL DE 2006. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi presidida pelo ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto (Ia Silva.

No décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e seis, das dezesseis horas e
trinta minutos às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da SEMAT. sito à
Avenida Via Oeste, n° 3325, em .Altamira-Pará, sob a Presidência do ilustrissimo Senhor
Titular da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e
Presidente do Conselho Municipal cio Meio Ambiente o Senhor Francisco Eduardo
Modesto cia Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha lO cio livro de
presença. A reunião foi iniciada pelo Sr Presidente, que agradeceu a presença de todos e
desejou boa tarde, em seguida a palavra foi passada ao Sr. Justino da Silva Bequiman
Conselheiro titular do COMAM, representante cia CONCOMAT e Secretário Executivo do
COMAM que fez a chamada e constatou, ás dezesseis horas, que não havia quonim e
conforme o Regimento Interno no capitulo VI Artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que declara:
O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima cia maioria
simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes no exercicio cia
titulandade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a realização da reunião em
primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após. com os
membros presentes garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros integrantes
(três integrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezesseis horas e trinta minutos, havia
quorum e a reunião foi iniciada pelo Sr. Francisco Eduardo Modesto cia Silva que lê a pauta
a ser debatida: Apresentação das Proposições Elaboradas l)elaS Comissões Técnicas
Permanentes do COMAM. Prosseguindo o Sr. Presidente, passa a palavra a Sra. Elisângela
Silva de Oliveira que lê a ata da 60 Reunião Extraordiniria, havendo então duas
modificações a palavra retoma ao Sr. Presidente que passa a palavra para a Comissão
Permanente Cidade Sustentável, para que os mesmos leiam suas propostas Com a palavra a
Sra. Maria Augusta da Silva Neta Conselheira Suplente do ('OMAM. Representante cia
SEMBAX e da Comissão Permanente Cidade Sustentável, que lê as proposições sobre
Educação Ambiental e diz que a sua Comissão teve que fazer várias modificações nas
propostas retiradas da Conferência Estadual do Meio Ambiente, pois as realidades das
propostas não condiziam com a realidade vivida pela população de nossa região, a mesma
pergunta ao plenário se alguém tem modificações a serem feitas, sem manifestações para
modificação a Sra. Maria Augusta passa a palavra para o Sr. Julio KaIb Conselheiro Titular
cio COMAM. Representante da SEMEC e Representante cia Comissão Permanente Cidade
Sustentável. que lê as proposições de Resíduos e Dejetos. o mesmo propõe laia aprovação,
a palavra_é_passada ao Sr. Roberto José Scarpari, Conselheiro Suplente do COMAM e
Ata da 7' Reunião extraordinária  do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada no dia II de Abril de
2006, em Altamira-PA.
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48	 Representante do IBAMA, que se atenta aos tópicos nove e dez dizendo que a sociedade
49	 civil organizada está muito preocupada com os dejetos depositados na Orla cio Cais, mas
50	 por mais que façam Campanhas de limpeza na Orla a população não está sensível à causa.
51	 por isso a idéia de se fazer placas proibindo o depósito de lixo ás margens cia Orla se torna
52	 muito viável, ainda mais porque vai estar disposto na placa a punição aplicável a essa
53	 situação. A palavra é passada a Sua. Maria Augusta que comenta que no município há lei
54	 sobre o lixo, colocado em locais públicos. E prossegue lendo as proposições de sua
55	 Comissão Permanente de Educação Ambiental. Terminada a leitura, a palavra é passada a
56	 Sra. Zelma Luzia cia Silva Costa Conselheira Suplente cio COMAM e Representante da
57	 SEMAT. que diz que para aplicarmos multas nas ações ambientais é necessário haver Lei
58	 do Fundo Municipal de Meio .Ambiente, e as multas recolhidas serão aplicadas nas ações
59	 ambientais cio município. A palavra é passada ao Sr. Flávio Bezerra Barros Conselheiro
60	 Titular cio COMAM e Representante da IJFPA - Campus de Altainira, que se atenta ao
61	 tópico três de Educação Ambiental, que diz: Implantar a Educação Ambiental como
62	 disciplina obrigatória cio desenho curricular com qualificação na área. e com fomentos de
63	 recurso em todos os setores (financeiro, materiais, mão de obra) incluindo professores. O
64	 mesmo acrescenta que há uma discussão a nível nacional sobre o assunto e o próprio PNEA
65	 (Política Nacional de Educação Ambiental). que coloca a Educação Ambiental como ação
66	 transversa!, pois ficaria muito limitada se fosse só em uma disciplina, sempre esse assunto é
67	 polêmico nos congressos, pois se for criado uma disciplina de Educação Ambiental.
68	 somente um professor estará deliberado a lecionar sobre o assunto, o mesmo propõe que o
69	 plenário pense a respeito. A palavra é passada a Sra. Maria Augusta que pergunta se é
70	 necessário então tirar esse tópico. A palavra é passada ao Sr. Júlio Kaib que propõe a
71	 mudança da palavra obrigatória pela palavra transversal. O plenário aprova a mudança. A
72	 palavra é passada ao Sr. José Roberto. convidado e representante da Fundação Tocaia, que
73	 esclarece à plenária alguns conceitos básicos de PNEA. A3P. e ProNEA, e ainda acrescenta
74	 que concorda com as colocações cio Sr Flávio Barros, e diz que tem que ser feito um
75	 trabalho de orientação para os professores, e o COMAM tem que montar estratégias com a
76	 SEMEC para ser solucionado essa questão. A palavra é passada ao Sr. Julio Kalb que lê as
77	 propostas para Assuntos Jurídicos, pertencentes á Comissão Permanente Cidade
78	 Sustentável. .A palavra é passada ao Sr. Roberto José Scarpari que observa repetições no
79	 texto. .Ainda com a palavra o Sr. Roberto José Scarpari lê as propostas da Comissão
80	 Especial Agenda 21. a palavra é passada ao Sr. Presidente que informa que até o dia 27 do
81	 Corrente mês pode ser enviado Carta Consulta para implementar a Agencia 21 Municipal. O
82	 plenário apóia que seja mandada a Carta Consulta. A palavra é passada a Sua. Zelma Luzia
83	 da Silva Costa Conselheira Suplente do COMAM e Representante da SEMAT, que lê as
84	 propostas da ('omissão Permanente Desenvolvimento Rural Sustentável e se ni o hse i-vações
85	 a fim a palavra é passada ao Sr Roberto Scarpari que diz que o COMAM precisa
86	 formalizar a legislaçào em questão ao licenciamento cio tratamento de lixo. A palavra é
87	 passada ao Si'. Lúcio Costa Conselheiro Titular do COMAM e Representante cia AIMAT.
88	 que diz que atendendo a essa questão é preciso que Altamira, sendo o maior município do
89	 mundo, já deveria sei' instalado um posto da SECTAM. A palavra é passada ao Sr. José
90	 Roberto que diz que existe uni programa no Ministério cia Saúde o APA - Atenção
91	 Primária Ambiental, que é um programa internacional, e financia pequenos projetos
92	 voltados para a área da saúde e de pequenos valores, o mesmo se compromete em passar
93	 mais informações. A palavra é passada ao Sr. Presidente que sugere que seja retirado uni
94	 Grupo ele Trabalho para resumir e estudar as propostas das Comissões Permanentes. A Sua.

Ala da 7 Reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada no dia li de Abril de
2006, em Altamira-PA.
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95
	

Antônia Meio sugere que seja retirado um membro de cada Comissão para estudarem as
96
	

Propostas, O plenário apóia. E ficou determinado que as Sras. Zelma Luzia da Silva Costa,
97
	

Maria Augusta da Silva Neta e o Sr. Flávio Bezerra Barros comporiam o Grupo de
98
	

Trabalho. A palavra é passada ao Sr. Presidente que diz que a pauta para a próxima reunião
99
	

extraordinária será o resultado final das propostas do Grupo de Trabalho. Terminado os
100
	

assuntos pautados. a Sra. Maria Augusta da Silva Neta que diz que a SEMAT enquanto
101
	

Secretária de Meio Ambiente deve enviar oficio sobre a lei do lixo para os comerciantes,
102
	

pois eles depositam os seus lixos em frente ao estabelecimento. A palavra é passada a Sra.
103
	

Zelma Luzia da Silva Costa que informa que a pauta proposta pela Sra. Antônia Meio, na
104
	

reunião anterior, ficará para a próxima reunião. Agora com a palavra o Sr. Flávio Barros
105
	

que informa sobre uma resolução do FNDE, onde financiará projetos de Capacitação de
106
	

professores de quinta a oitava série cio ensino fundamental vinculados com a SEDUC, e as
107
	

cartas consultas podem ser enviadas até o dia trinta de abril de 2006. Nesse momento o
108
	

mesmo entrega cópia do decreto para o controle da Secretaria Executiva. A palavra é
109
	

passada a Sra. Elisfingela Silva de Oliveira que lê os e-maus enviados ao COMAM pelo Sr.
110
	

Flávio, e lê a minuta de moção para ser enviado ao IBAMA. A palavra é passada a Sra.
111
	

Antônia Meio que propõe algumas modificações na minuta, modificações essas aceitas e
112
	

aprovadas pelo plenário. O Sr. Roberto José Scarpari propõe que seja incluso nas áreas de
113
	

abrangência, o município de São Félix do Xingti, e ai sim a moção pode ser aceita. O
114
	

plenário aprova e a minuta de moção é aceita. A palavra é passada a Sra. Zelma Luzia da
115
	

Silva Costa que propõe para o COMAM mandar oficio e documentações à Comissão
116
	

Trupartite cio Estado do Pará, para que seja deliberado pessoal para habilitarem e formarem
117
	

os Conselheiros cio COMAM. Os conselheiros apóiam e a palavra é passada ao convidado e
118
	

representante da ONG GEOAMBIENTE, que propõe para a próxima reunião a pauta de
119
	

criação de um posto da Polícia Ambiental no município. Encerrando. o Presidente da mesa.
120
	

agradece aos presentes e se despede. Nada mais a tratar, eu, Elisângela Silva de Oliveira,
121
	

lavro a presente Ata que será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal
122
	

do Meio Ambiente. Altarnira, onze de abril de dois mil e seis.

CÁ
$

Ata da 73 Reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizada no dia 11 de Abril de
2006, cm Altarnira-PA.
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\iO('.() \ 001 / 200

Considerando o entra\es e a morosidaue nos processos administrativos, para garannr t

agiidade na liberação dos processos de manejo coniunitario sustentável de uso mutipio,
manejo impresarial. autorização de uso alternanvo do solo, entre outros processos necessários
para gestão ambiental sustentável

Considerando a real necessidade de oportunizar, frmação e acompanhamento, junto aos
ppeiio,pi'odutoies rurais- i bstitu ir pí produção t'am ï 1 iai- rural, na vertente de educação
ainbiental rural.

Considerando as dificuldades na administração e resolução dos conflitos ambicinais,
falta de condiçôes para deslocamento dos tecnicos do escritorio local do lHAMA em
.Alamira, infra-estrutura adequada para um trabalho eficiente e agil

Considerando a necessidade de aumentar os recursos humanos, para melhor gerenciar os
conflitos ambientais na re gião da Transama7õnica - BR 230 e rios Xiniu. Iriri e Cuniá

Considerando a localização geogrãtka do Mosaico de Unidades de Conservação, neste
utunicipio e sua gestão ambiental via 1BA\1A.

Considerando os conflitos gerados e existentes nos distritos municipais de Cachoeira da
Sra e Castelo dos Sonhos, ao sul do municipio de Alta niira-Para.

('onsi dera ndo a necessidade real e un,ente, em taier gestão atubtental na Terra do Meio,
junto às comunidades tradicionais lã residentes, minimizando os conflitos ambientais
instalados- excluir.

Considerando a grande - excluir dimensão tcriitom'ial, para o pleno atendimento. nas
d;mandas ambientais no IBAMA - Regional Santai in-Paia.

Considerando que no Estado do Para, com 143 municipios, a existência de somente 03
(tTès) regionais do lHAMA, para garantir gestão ambientai pautada no desenvolvimento
sustenlavel em 1 247 68-,),5	 mk'

Considerando todas as dificuldades, entraves, conflitos ambientais. nesta região. somos
favoráveis a instalação e descentral17ação imediatas das ações de atendimento às pe.soas
fTsicas e jurídicas, em uma Gerencia Regional do 1BAMA, sediado no niunicipio de AJtun ira-
Pará, onde deverá atender os uiuuicipius de Placas. Uruará, Medicilândia, Brasil
Altamira, Anapu. Pacala. Vitoria do Xinu. Senador Jose Porfirio. Porto de Moz , Gum'upau"
que perfaz, tinia dimensão geografica de 233'l km*

Somos sabedores do compromnm',soammental (leste Ministério pela consolidação do
Desenvolvimento ecoloicame!1te stistentável. vimos reforçar este imprescindivel apelo

Na certeza de vosso pronto atendimento, a.tradeceiiios

:\Jtaniira( P.'\ L II de abri! d	 Í1

ÊyI&lÁ2 iJ

c-iiiaii. %oniaiu a1[anna ' 	 c,.cuiii.b	 Aitiiiva -



CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

MOÇÃO N° 001 / 2006

Considerando os entraves e a morosidade nos processos administrativos, para garantir a
agilidade na liberação dos processos de manejo empresarial, manejo comunitário sustentável
de uso múltiplo, autorização de uso alternativo do solo, entre outros processos necessários
para gestão ambiental sustentável.

Considerando a real necessidade de oportunizar, formação e acompanhamento, junto aos
pequenos produtores rurais, na vertente de educação ambiental rural.

Considerando as dificuldades na administração e resolução dos conflitos ambientais,
falta de condições para deslocamento dos técnicos do escritório local do IBAMA em
Altamira, infra-estrutura adequada para um trabalho eficiente e ágil.

Considerando a necessidade de aumentar os recursos humanos, para melhor gerenciar os
conflitos ambientais na região da Transamazônica - BR 230 e rios Xingu, Iriri e Curuá.

Considerando a localização geográfica do mosaico de unidades de conservação, neste
município e sua gestão ambiental via IBAMA.

Considerando os conflitos gerados e existentes nos distritos municipais de Cachoeira da
Serra e Castelo dos Sonhos, ao sul do município de Altamira-Pará.

Considerando a necessidade real e urgente, em fazer gestão ambiental na Terra do Meio,
junto às comunidades tradicionais lá residentes, minimizando os conflitos ambientais
instalados.

Considerando a grande dimensão territorial, para o pleno atendimento, nas demandas
ambientais no IBAMA - Regional Santarém-Pará.

Considerando que no Estado do Pará, com 143 municípios, a existência de somente 03
(três) regionais do IBAMA, para garantir gestão ambienta] pautada no desenvolvimento
sustentável em 1.247.689,51 km2.

Considerando todas as dificuldades, entraves, conflitos ambientais, nesta região, somos
fa'oráveis a instalação e descentralização imediatas das ações de atendimento às pessoas
fiscas e jurídicas, em um Escritório Regional do IBAMA, sediado no município de Altamira-
Pará, onde deverá atender os municípios de Placas, Uruará, Medicilàndia, Brasil Novo,
Altamira, Anapu, Pacajá, Vitória do Xingu. Senador José Porfirio, Porto de Moz e Gurupá, o
que perfaz, urna dimensão geográfica de 259.33 1 km2.

Altamira(PA), 11 de abril de 2006

Conselheiros do COMAM	 Instituição
01	 Titular: Justino da Silva Bequimam 	 CONCOMAT
02	 Suplente: Francisco Leite Sobrinho	 CONCOMAT
03	 Titular: Antônia Melo da Silva	 FVPP
04	 Suplente: Márcia Nascimento Castro	 FVPP
OS	 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colônia de Pescadores Z - 57
0€	 Suplente: Láudio Castro Leite 	 Colônia de Pescadores Z - 57
07	 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 A1MAT
09	 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
Avenida Via Oeste. n. 3325— independente 1 Ccp 68372-1() Tcl (9) 5I5-3322.
e-mail: comam altamira avahoo.çom.br 	 Altainira - Para
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12
13
14
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16
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Titular: Gleidson de Oliveira Marques
Suplente: Oséas Bezerra Barros
Titular: Flávio Bezerra Barros
Suplente: João Evangelista Pereira Primo
Titular: Walber Feijó de Oliveira
Suplente: Roberto José Scarpari
Titular: Júlio César Kalber
Suplente: Raiiminda Silva de Oliveira
Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos
Suplente: Maysa Gualberto da Silva
Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva
Suolente: Zelma Luzia da Silva Costa

C AM PEALTA
CAMPEALTA
URA
UEP A
IBAMA
1BAMA
SEMEC
S EM EC
Ministério Público
Ministério Público
SEMAT
SEMAT

Avenida Via Oeste. 0• 3325— Independente 1 Ccp 68372-610 Tcl (93) 3515-3322.
e-mail: comam a1tainira',.'ahoo.con,.br 	 Altamira - Pará.
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária 0 Extraordinária R
Data J J	 de	 de 200
Hora
Pauta:

No	Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONCOMAT
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho 	 CONCOMAT
03 Titular: Antônia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente Márcia Nascimento Castro 	 F\'PP
05 Titular. Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z

1-	- 57
(J6 Suplente: Láudio ('astro Leite	 Colônia de Pescadores Z

—57
07 Titular Lucio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular Gleidson de Oliveira Marques 	 ('AMPEALTA
lO Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
11 Titular. Flávio Bezerra Barros	 UFPA
2 Suplente: João Eangelista Pereira Primo	 UEPA	 -
3 Titular: Walber Feijô de Oliveira	 IBAMA
4 Suplente: Roberto José Scarpari 	 EBAMA
5 Titular: Júlio César Kalber 	 SEMEC
6 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
7 Titular: Ribamar Rodriues dos Santos	 Ministério Público

iS Suplente Mavsa Gualberto da Silva 	 Ministério Público
19 'Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva SEMAT

Suplente- Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEMAT
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