
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 20 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM, REALIZADA NO DIA 25 DE
MARÇO DE 2009- EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

No vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e nove, das dezesseis horas e
oito minutos às dezoito horas e três minutos, no Auditório do Centro de Artesanato da
SEMAT, situado a Rua Acesso II, n° 800 - Bairro: Premem Altamira-Pará. Reuniram-se os
Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM,
conforme assinaturas constantes à folha 34 do livro de presença. A reunião é iniciada e
presidida pela ilustríssima Sr. Zelma Luzia da Silva Costa, que dar as boas vindas com os
cumprimentos de boa tarde a todos, e diz que há quorum para iniciar os trabalhos da
reunião, e inicia com o primeiro ponto de pauta: Aprovação das Atas, da 35' Ordinária e 19,
Extraordinária do COMAM perguntando a todos se há alguma ponderação quanto as Atas
da 35' Ordinária e 19 Extraordinária, se pode dar por aprovadas? Não tendo se
manifestando ninguém, as atas foram aprovadas por unanimidade. E dando prosseguimento
aos trabalhos, passa para o segundo ponto de pauta: Informes, e solicita a todos que tiverem
seus informes, que poderão estar dando inicio aos mesmos; então a Sr'. Antonia Pereira
Martins representante titular da FVPP - Fundação Viver Produzir e Preservar informou que
estarão em uma missão no mês de abril a partir do dia 19/03/2009, levando o social através
do balcão de cidadania na comunidade ribeirinha do Riozínho do Anfrísio em uma Ação de
Cidadania passando 03 dias naquela comunidade, e faz o convite para quem dos
conselheiros se interessarem em participar, possam estar comunicando a secretaria
executiva do COMAM até o dia 31 de março, e assim a secretaria poder repassar a resposta
a FVPP. A Presidente Sr. Zelma Costa deu inicio aos informes da SEMAT - Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo, o primeiro informe, em que a Presidente diz que
recebemos uma notícia da Casa Civil da Presidência da República, depois de dez meses
ncansave1mente persistindo que fosse realizada a Apresentação da Operação Arco em

Altamira para o município de Altamira, e fomos atendidos. Estará em Altamira para nos
apresentar o que realmente é a Operação Arco Verde, o Dr. Paulo Guilherme Francisco
Cabral, que é Diretor de Desenvolvimento e Extrativismo Rural Sustentável do Ministério
do Meio Ambiente - MMA de Brasília - DF, nesta sexta feira dia 27 de maço de 2009,
onde será realizada a 36 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente -
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43 COMAM. No segundo informe a Presidente falou do Dia Mundial da Água que aconteceu
44 no último domingo dia 22 de março de 2009, e que também a SEMAT, enviou a todas às
45	 escolas da rede publica e privada uma cartilha do CPRN de Belém exclusiva ao Dia
46 Mundial da Agua, e um convite para a Semana Municipal do Meio Ambiente que acontece
47 no mês de junho, tanto as escolas da zona urbana como da zona rural, para que as mesmas
48	 possam estar se preparando para a organização da Semana do Meio Ambiente inclusive
49 com gincanas. Seguindo para o terceiro informe que é a questão de monitoramento da
50	 retirada de areia, seixo e pedra do Rio Xingu, no plano de gestão ambiental pois virão para
51	 o município os grandes projetos que irão consumir matéria prima para a construção civil.
52 Portanto já temos hoje na SEMAT, quatro empresas que trabalham nesse tipo de extração
53	 mineral com, três já estão legitimadas e ainda falta uma completar o processo de LO
54 (Licença de Operação) e também está sendo tramitado o processo de licenciamento
55 ambiental da associação ASSARRIXI. Passando para o quarto informe: Planejamento
56 Ambiental Integrado - PAI que a consultoria CON&SEA já iniciou os trabalhos para
57 formatar esse planejamento estratégico para o ano de 2009, em um planejamento de gestão
58	 ambiental compartilhada no município de Altamira, com financiamento do fundo municipal
59 de ambiente. No quinto informe que é sobre a Prestação de contas do FMA - Fundo
60 Municipal de Ambiente, onde o conselheiro suplente da SEMAT, Charles Alves de Sousa
61	 mostra a tabela das taxas de licenciamento do mês de fevereiro que teve a arrecadação no
62 valor de R$ 8.475,73, lembrando que o valor de 5.000 encontra-se depositado na conta do
63	 FMA provisoriamente, pelo Dr. Emério Mendes da Costa do MPE para aquisição de EPIS,
64 para brigada de incêndio florestal do corpo de bombeiros de Altamira e que nesse mês de
65	 março de 2009 foram executadas duas licenças e duas multas. A Presidente ressalta que:
66 com relação às multas, a Cerâmica Santa Clara foi pactuada em Juízo - MPE bem como a
67	 instalação de filtros das chaminés em 20 meses e protocolizar o projeto técnico executivo
68	 até o dia 13/04/2009, multada em 10.000 árvores com três tipos de espécies florestais no
69 dia 10/12/2009, para que a SEMAT e a SEMAGRI possam carbonizar os bairros de
70 Altamira. O Inventário de Arborização do Município de Altamira que esta em fase de
71 implementação pela SEMAT, SEMAGRI, UFPA, MPE e REDE CELPA. Prosseguindo
72 para o terceiro ponto de pauta: Reativação das Câmaras Técnicas do COMAM, que foi
73	 solicitada pelo conselheiro suplente Wilson Martins da UEPA, na 35 a Reunião Ordinária do
74 COMAM. A Presidente explica para que finalidades tenham as Câmaras Técnicas do
75 COMAM, e que diz que o antigo presidente encaminhou essas sete câmaras técnicas, mas
76	 houve uma paralisação dos trabalhos e o conselheiro Wilson solicitou que fossem
77	 reativadas, mas no regimento interno do conselho diz que são sete comissões permanentes e
78 somos apenas dez entidades membros compostas pelo conselho e vinte pessoas ao todo.
79	 Como podemos nos inserir para dar inicio aos nossos trabalhos? Podemos nos dividir pori
80 pessoa ou por entidades? A presidente pergunta. A Sra. Zelma Costa diz que foram'
81	 trabalhadas logo de inicio três no ano de 2006; então vamos fazer assim, será enviado no e-
82	 mail de cada um, as sete possibilidades para que possamos trabalhar e fazer fortalecer a
83	 gestão desse conselho, para a próxima reunião extraordinária de abril e assim ficou
84 aprovada a proposta. Passando para o quarto ponto de pauta: Mosaico de Unidades dei
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Conservação, é com relação a Operação Arco Verde que vai acontecer sexta feira dia
27/03/2009, 36 Ordinária do COMAM. A Si.a  Presidente Zelma Costa ressalta sobre o
desmatamento em Altamira. A conselheira titular da FVPP. Sra. Antonia Martins diz que
Altamira é o município que mais desmata, mas também é o município que mais preserva,
nós temos várias unidades de conservação, então precisamos defender o que é nosso, e
trouxe como convidado o Sr. Marcelo Salazar do ISA - Instituto Sócio Ambiental que tem
pleno conhecimento do assunto, para que possamos conhecer melhor o nosso município
que é o maior do mundo em unidades de conservação da natureza. A Presidente passa a
palavra ao Sr. Marcelo Salazar para explanar sua apresentação, que iniciou com seus
cumprimentos de boa tarde a todos, onde apresentou um mapa onde mostrou sobre as
ocupações das áreas de reservas indígenas e das unidades de conservação da Terra do Meio,
e diz que o objetivo dessa proposta é quanto ao impacto ambiental sobre a Hidrelétrica de
Belo Monte, e agradece pelo convite em estar fazendo essa apresentação ao conselho. A
Sr'. Presidente Zelma Costa agradeceu pela apresentação do convidado em nome do
COMAM, e diz que irá convocar em caráter emergencial uma comissão para estudar os
aspectos de mitigação da hidrelétrica de Belo Monte, com a comissão de: MPE, SEMEC,
AIMAT e SEMAT, e outra parte ficará com o COMTUR - Conselho Municípal de
Turismo Fórum da Agenda 21 Local, que emitirão o parecer final aos respectivos
conselhos. Dando prosseguimento partiu para o quinto ponto de pauta: Criação de Areas de
Proteção Ambiental Munici pal, e temos uma grande preocupação em criar área de
preservação em Altamira. O conselheiro titular da SEMEC, Sr. Júlio César KaIb pergunta
se há possibilidade de transformar área de preservação permanente em unidade de
conservação, no caso do Igarapé Altamira. A Sr. Presidente diz que precisamos trabalhar
melhor a idéia e ver varias outras áreas, e esperar o conselheiro Júlio Kaib verificar essa
possibilidade para trazer na próxima reunião Ordinária de abril para apresentar sua
proposta. No sexto ponto de pauta: Aterro Sanitário, a Presidente entregou nas mãos dos
conselheiros um mapa de localização da nova área a ser construído o aterro sanitário, que
ica a um raio de 17 km da asa do Aeroporto de Altamira, e conseguimos dentro do
município de Altamira, mas explica que tem todo o processo por ser um aterro controlado
de tratamento de resíduos, e estamos vendo com a SEDURB e CPRM para nos ajudar com
vistorias in loco e também e também para instalação de uma usina de reciclagem. No
sétimo e último ponto de pauta: Setor Florestal, que foi solicitado pelo conselheiro da
AIMAT, Sr. Lucio Costa, esta em viajem para Porto de Móz, mas a conselheira suplente
Si'. Augusta falou que ele não passou nada para ela, a Presidente pergunta ao plenário se é
melhor esperar ele voltar para explicar melhor o assunto em pauta? A conselheira Augusta
pede a palavra e argumenta dizendo que no Setor Florestal não mudou nada que as
dificuldades no setor florestal ainda são grandes. A Presidente diz que o que entendeu do
Setor Florestal é que Altamira tem protocolizado na SEMA 376 planos de manejo, mas não
tinham nenhuma resposta conforme dados da própria SEMA. A Sr a . Augusta fala da\^
certificação de legitimidade emitida pelo INCRA. os processos precisam ter legitimidade de
certificação para fazer qualquer tipo de manejo, e depois vai para A Superintendência do
INCRA em Santarém. A conselheira Antonia pede a palavra e solicita ao conselho para que
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faça uma resolução de recomendação para que o INCRA possa responder, avaliar e expedir
esses documentos. A V. Presidente Zelma Costa diz que para otimizar a idéia com relação
a SEMA, que sejam agilizados ofícios pedindo informações processos e na próxima
reunião apresentar o que foi tramitado. Por fim houve uma informação de que estaria para
acontecer no dia 17 de abril o evento Torneio de Pesca do Pacu de Seringa, que por sua vez
está no Calendário de Eventos Turísticos do Município de Altamira, mas que esse ano seria
diferente foi a pedido do conselheiro Júlio Kaib da SEMEC, que o regulamento do torneio
fosse passado pelo COMAM, ma até o presente momento não fomos comunicados, e
precisamos tomar providências. Ficou aprovado em plenário que fosse convidado o Xingu
Paria Clube para uma reunião extraordinária e falar sobre esse assunto como ponto de
pauta. Para finalizar, a Si.3  Presidente Zelma Luzia da Silva Costa pergunta se mais alguém
ainda gostaria de se manifestar, não havendo ninguém se manifestado a mesma agradece a
presença de todos e se despede. Nada mais tendo a tratar; eu, Sara Alves dos Santos
responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e
pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira. vinte e cinco
março de dois mil e nove. 
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COMAM

FREQUÊNCIA Dos CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 n°	 Extraordinária: 	 n° 20a

Data: 25 de março de 2009 (quarta-feira)
Hora: 16: 00 h
Pauta:

1.Aprovação de atas: 359 Reunião Ordinária do COMAM e iga Reunião
Extraordinária do COMAM;

2. Informes;

3. Reativação das Câmaras Técnicas do COMAM;

4. Mosaico de Unidades de Conservação da Natureza/ Desmatamento/ Operação
Arco Verde;

S. Criação de Áreas de Proteção Ambiental Municipais;

6. Aterro Sanitário do Município de Altamira

7. Setor Florestal.

	

Conselheiros	 instituição	 P	 F
01	 Titular: Justino da SiIa Bequimam	 CONALT
112	 I)IeI1tC:IafflO Ferreira Lopes	 (ONALT
03	 Titular Antonia Pereira Mailius 	 FVPP	 p
04	 Suplente: MárciaNascímento ( 'astro	 FVPP
05 Titular Raimundo Nonato Gomes dos Santos	 Cdlônia de Pescadores Z -57	 í
06	 Suplente: Lúcio Vale de Sousa 	 Colônia dePcadoicsZ-57
07	 Titular: Lucio Francisco de Paula Costa 	 A(MAT
()'	 Suplente: Maria Augusta cia Sila Neta 	 AIMAT	 f

'	 Titular: Jaderci César ('ardoso 	 Parque Temático Recanto Cardoso
10Suplente: Janilde Cardoso dos Santos	 Parque Temático Recanto ('ardoso
1 1	 Titular: Irlanda de O. Miko	 IJFPA
12	 Suplente Wilson Martins da Silva	 VEPA
i3	 Titular: \Valber Feijõ de Oliveira 	 IBAMA
14	 Suplente Roberto Jose Searpari	 IBAMA
15	 Titular: Júlio César Kalbci-	 SEMEC
iô	 Suplente: Raimunda Sila de Oliveira	 SEMEC
17	 Titular: Italo Márcio ('arneiro de Olieira 	 Ministtriç Publico
18	 Suplente Rosana Rodri gues Luiz	 Ministério Público
19	 Titular Zeln'ia Luzia da Sila Costa 	 SEMAT	 e
2(1	 Suplente: Charles Alves de Sotisa 	 SEMAT

OBST'R1 'OES';
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COMAM

!ASTA LA( ' .i() I)4S REUNIÕES:

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 reunião anterior:

III. Ordem do dia:

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:

VII. Informes Gerais

1. Aprovação de atas: 350 Reunião Ordinária do COMAM e 19 a Reunião

Extraordinária do COMAM:

2. informes;

3. Reativação das Câmaras Técnicas do COMAM;

4. Mosaico de Unidades de Conservação da Natureza! Desmatamento! Operação

Arco Verde:

S. Criação de Áreas de Proteção Ambiental Municipais:

6. Aterro Sanitário do Município de Altamira:

7. Setor Florestal.
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