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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	4
	 ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DO

	s
	

CONSELHO MUNICIPAL 1)0 MEIO
	6
	

AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006. EM

	8
	

ALTAM IRA - PARÁ.
9

10

	

11
	

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do
	12
	

Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
	13
	

COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto tia Silva.
14

	

15
	

No vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e seis, das dezesseis horas e

	

16
	

trinta minutos às dezoito horas, na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste.

	

17
	

i0 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssinio Senhor Titular da Secretaria

	

18
	

Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho

	

19
	

Municipal do Meio Ambiente o Senhor Francisco Eduardo Modesto cia Silva. Reuniram-se

	

20
	 os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme

	

21
	 assinaturas constantes à folha 11 do livro de presença. A reunião foi iniciada pelo Sr.

	

22
	

Presidente, que agradeceu a presença de todos e desejou boa tarde. Em seguida foi feito à

	

23
	 chamada pela Sra. Zelnia Luzia da Silva Costa Conselheiro Suplente cio COMAM e

	

24
	

Representante da SEMAT, que ao chamar constatou, às dezesseis horas, que não havia

	

25
	 quorum e conforme o Regimento Interno no capitulo VI Artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que

	

26
	

declara: O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da

	

27
	 maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes no

	

28
	 exercício da titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a realização da

	

29	 reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após,
30 com os membros presentes garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros

	

31
	

integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezesseis horas e trinta

	

32
	 minutos, havia quorum e a reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente que lê a pauta a ser

	

33
	

debatida: A . ntação Final das propostas do Grupo de Trabalho - GTe

	

34
	

Encaminhamentos das ações ambientais - 2006, através do COMAM. Prosseguindo o Sr.

	

35
	

Presidente, passa a palavra a Elisângela Silva de Oliveira que lê a ata da última reunião, e

	

36
	 m observações a fim, a ata foi aprovada. A palavra então é passada a Sra. Zelma Luzia da

	

37
	

Silva Costa, representante do Grupo de Trabalho - GT, que informa a todos que foi enviado

	

38
	 uni convite via e-mail aos três participantes do GT, para a reunião que aconteceu na sede da

39 ACIAPA, onde após muito estudo programou-se um Cronograma de maio a dezembro a ser

	

40
	 realizado pela SEMAT em parceria com algumas entidades, o resultado desta reunião foi

	

41
	 enviado via e-mail a todos os conselheiros que o possuem. Neste momento cada

	

42
	 conselheiro têm em mãos cópia do Cronograma elaborado pelo GT, então foi aberto a

	

43
	 plenária para que pudessem fazer observações e discussões sobre a pauta. A palavra é
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44
	 passada ao Sr. José Roberto Convidado e Representante da Fundação Tocaia, que comenta

45
	 sobre a importância de se haver cursos de mestrado e doutorado para a região da Amazônia,

46
	 pois o índice destes cursos e baixissimo e o COMAM pode encaminhar algumas ações para

47
	

isso acontecer. Em resposta a sugestão do Sr. José Roberto, o Sr. Presidente informa que já
48
	

foram feitos encaminhamentos solicitando a vinda destes cursos para as Universidades de
49
	

Altamira pelo Conselho Municipal de Turismo COMTUR, mas a idéia é interessante
50
	 visto que temos dois Conselheiros que representam as universidades. O Sr. Presidente

51
	 pergunta se algum dos Conselheiros presentes deseja rever tópicos do ('ronograma, e o

52
	 mesmo ainda corri a palavra, observa o tópico que diz do destino de 40 0/o de todas as multas

53
	 que serão aplicadas nas ações de educação ambiental no Município, pois o mesmo expõe

54
	 que o texto não esclarece se essas multas serão apenas as recolhidas pela fiscalização

55	 ambiental. A Sra. Zelma Luzia Costa confirma que as multas serão apenas as aplicadas
56
	 pelos agentes ambientais e acrescenta que a solicitação de Fundo Municipal de Meio

57
	

Ambiente no qual serão retirados os 40% já foram encaminhados a procuradoria do —
58
	 município para serem analisadas e aprovadas pelo procurador em exercício- Agora com a

59
	 palavra a Sra. Maria Augusta da Silva Neta Conselheira Suplente do COMAM e

60
	

Representante da SIMBAX, que sugere a modificação do texto de forma que seja
61
	 explicitada a idéia de ser retirado o dinheiro apenas das multas de origem ambiental. A

62
	 palavra é passada ao Sr. Presidente que a utiliza para observar que por mais que o Grupo de

63
	

Trabalho tenha se esforçado para resumir as propostas da Comissões Permanentes o
64
	

Cronograma ainda está muito extenso, o mesmo pensa que seria melhor resumir mais ainda.
65
	

A Sra. Maria Augusta se manifesta dizendo que o resultado apresentado pelo Grupo de
66
	

Trabalho já está bem resumido e fizeram o possível para abranger todas as temáticas que
67	 .nteressavam ao município. A Sra. Zelma Luzia acrescenta à fala da Sra. Maria Augusta
68	 que as metas de trabalho serão executadas pnncipalmente pela Secretaria Municipal da
69
	

Gestão do Meio Ambiente e Turismo SEMAT, e os conselheiros têm como principal
70
	

função vistoriar os andamentos do processo e cooperar no que for preciso. Neste momento
71	 Q Sr. Presidente expressa sua preocupação como Secretário Municipal da Gestão do Meio
72
	

Ambiente e Turismo no sentido de realizar no curto espaço de tempo imposto pelo
73
	

Cronograma as atividades propostas, pois a Secretaria tem seu próprio Cronograma de
74
	 atividades e o mesmo teme em não poder atender a demanda dos dois Cronogramas. A

1,..	 palavra é passada ao Sr. Roberto Jose Scarpari, Conselheiro Suplente do COMAM e
76
	

Rdpresentante do IBAMA-Altamira, que fila ao Sr. Presidente e a todos, que o Cronograma
77
	

é só uma proposição e não precisa ser seguido à risca, o mais importante no momento é
78	 encaminhar as atividades e realizar as mais emergentes. Diante deste o Sr. Presidente
79	 propõe que seja realizado um estudo de um mês sob propostas do Cronograma para só na
80	 reunião Ordinária do próximo mês vir a ser aprovado. Os Conselheiros presentes não
81
	 apiovama proposta e a Sra. Antonia Melo propõe que o Cronograma seja aprovado como

82
	 eíe seja formulado projeto de ações tais como: objetivos, metas e dias de realizações das

83
	

prpostas,pois a partir daí a SEMAT pode se agendar e executar as ações, e ainda temos
84
	 que enviar cópia do Cronograma às escolas e entidades interessadas. A mesma ainda coloca

85
	 que é visível que muitas das ações previstas não podeiri ser realizadas, mas nada impede

86
	

que se transcorram até o ano seguinte, desta forma a SEMAT pode até buscar recursos para
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Executar OS planos. A palavra é passada a Sra. Zelma Costa que somando à participação da
Sra. Antônia Meio, diz que é bem mais fácil a SEMAT alocar recursos do MMA e da
própria SECTAM para realizar com mais êxito as ações, e é bem provável que esse recurso
seja liberado. O Sr. Presidente vendo que todos estavam satisfeitos com as proposições das
Sras. Conselheiras, propôs a plenária que fosse aprovado o Cronograma como estava, todos
aprovam e ainda com a palavra o Sr. Presidente expõe alguns informes Importantes que
são: 1. A apresentação do Projeto de Resíduos Sólidos para o município de Altamira
aconteceu no dia vinte de abril de dois mil e seis, apresentado pelo Sr. Rafael Nascimento,
Tcnico do Museo Paraense Emílio Goeldi: 2. O Fórum da Agenda 21 Local, no qual a
maioria dos conselheiros estão envolvidos se reuniu no dia vinte e sete de abril de dois mil
e seis no Centro de Treinamentos da prefeitura, e mesmo não havendo quorumn mínimo para
a realização da reunião houve uma conversa onde o Sr. José Roberto Representante da
Fundação Tocaia apresentou alguns conceitos básicos sobre Agenda 21 e ficou acertado
que haveria reunião extraordinária no dia nove de maio para estabelecer Grupos de
Trabalho para reformular o Regimento Interno e o Piano Anual de Trabalhos da Agenda 21
Local para o ano de dois mil e seis: 3. As compras dos equipamentos do Projeto de Gestão
Ambiental Compartilhada estão em dia, faltando apenas a compra do GPS, pois a
configuração do que foi enviado já está em desuso e foi descartado por falta de necessidade
a compra de uni DVD, pois a SEMAT já dispõe de um descartou-se um arquivo e quatro
impressoras, pois viu-se que somente duas impressoras atendiam a demanda. 4. No dia
vinte e sete de abril foi aberta a carta da consultoria e não podemos concluir porque
algumas empresas não estavam com documentação em dia: 5. Nos dias vinte e sete e vinte
e oio de abril o departamento de limpeza pública fizeram . corri a ajuda de duas voadeiras,
a limpeza da orla do cais. Terminados esses informes a Sra. Amônia Meio toma a palavra
para informar que foi feita essa limpeza na orla do cais, mas precisa ser feito limpeza nas
pontes, pois têm muito lixo e esse lixo desemboca no Rio. O Sr. Presidente informa que já
tomam feitas algumas limpezas e tem que ser marcado nova data para finalizar os trabalhos.
i\ Sa. Maria Augusta se manifesta dizendo que os agentes ambientais da SEMAT já
poderiam fazer um trabalho de educação ambiental com os comerciantes da Orla do Cais,
pois eles são os principais poluentes da orla. Continuando os informes o Sr. Roberto José
Scarpari diz que referente ao Processo número 433205 Série D - IBAMAíAltamira/PA. de
2) de, abril de dois mil e cinco: que dispõe sobre Alto de Infração sobre o depósito de lixo
municipal, que polui as águas do Igarapé Altamira e Rio Xingu, onde foi expedido multa no
alor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para a Prefeitura Municipal de Altamira,

auto de infração expedido pelo Sr. Fernando Carlos Gnerra, Analista Ambiental do IBAMA
- TOCANTINS. E no dia 09 de dezembro de dois mil e cinco com notificação sob o
número 499710 série B. o Sr. Raimundo Adalberto S. Queiroz - Técnico Ambiental do
MAMA- Altarnira - PA; notifica á Prefeitura que os mesmos terão o prazo de sessenta dias
para apresentar providências em relação ao lixão a céu aberto. Após esta notificação foi
conseguido adiamento da data de apresentação de solução por mais noventa dias e o prazo
ctará se esgotando semana que vem e com certeza o IBAMA - Altamira ficará com a
incumbência de resolver este problema. O Sr. Roberto Scarpari sugere que o COMAM faça
um expediente para inibir a interdição do lixão. pois é sabido que o local não é apropriado,

Ata, Ia 4' Reunião ()rdinariu d (onselho Municipal do r'Acio Ambiente. realizada no dia -2 8 de Abril de 201 i(.
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ruas fazendo isso o problema se agravará fazendo corri que a população amontoe seu lixo
e/ou suje ainda mais a cidade, a solução de se aplicar multas diárias também não é propícia,
é bom que o Conselho sugira área para se transferir o lixào, neste expediente. A palavra é
passada a Sra. Zelma Luzia da Silva Costa que lê oficios recebidos e expedidos pelo
COMAM, diante dos processos de informação a Sra. Antônia Meio lembra aos conselheiros
que o Sr. Tarcísio ganhou prêmio de reconhecimento ambiental, e a mesma sugere que o
COMAM faça moção de apoio e reconhecimento ao Sr. Tarcísio. O Sr. Presidente propõe
que seja colocado em discussão na próxima reunião, pois o assunto não estava pautado. A
sugestão da Sr. Presidente foi aprovada e a palavra retorna à Sra . Antônia Meio que
pergunta sobre a pauta da procuradoria, se a SEMAT já expediu documentação para o
procurador municipal em exercício, e por fim sugere que ao final de cada reunião ordinária
sea sugerido pauta para a próxima reunião ordinária. Em resposta a pergunta da Sra.
Antônia Meio o Sr. Presidente diz que o representante da procuradora municipal ainda não
está legalmente nomeado e por isso ainda não pode responder pela procuradora.
Fi p alizando o Convidado e Representante da ONG GEOAMBIENTE, propõe para a
próxima reunião pauta sobre a venda de Ilhas da União. O Sr Presidente sugere que o
mesmo mande via oficio essa sugestão e desde já comunica que não pode ser discutido essa
pauta na próxima reunião, pois já temos muitas pautas a serem discutidas, e pediu para que
o mesmo esperasse um pouco. O convidado aceita. Encerrando o Sr. Presidente pergunta
se alguém ainda gostaria de se manifestar, não havendo então ninguém se manifestado o
niermo agradece a presença de todos e despede. Nada mais tendo a tratar eu Elisângela
Sk.a de Oliveira, responsável por secretariar essa reunião lavro a presente ata que será
assinada por mim e pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente o Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva. Altaniira 28 de abril de 2006.

•1'

Ata da Reunião )rdinaria do Conselho Municipal do Meio Ambiente. realizada no dia 28 de Abril de 20a.
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Ilmo. Senhor Presidente da Mesa.

INDUSTRIA, C(.)MLRCLO. LXPOR 1 A( , () 1. NA'v iIGAÇ' () l)() \IN( J

qualificada no incluiv instiuillCi)tO de constitwçàü. por sua

advogada intra-assinada, que protesta, na forma da lei, pela apresentaçào de

:nstrumento de mandato rR) prazo leiii . \c"], respei tosam ente- CXl)OF e

requerer o qualito segue

Prescreve o artigo 2° da Minuta de Regi mento Interno do Conselho M unicipal

de Meio Ambiente - Altamira que: "o (Qi'vliIAI com	 iui.s

ck'/jheraiiwi., ,u)rniallvcl., COJL'11/!I 	 /C(1/IZ.(1I()/7U.	 e lnfor/n(l111'U.\. 1cm

)//!() oI)Je1lvo I)U.I(O.\ a iiii/i/(iJ11UyIo . () £1L)1)lpWI/IW)1('Ill () e U (li'UlIc1çU) / 1

J'olíiicu .'\ IliI1!cl/?aI l 1111)/ei ital......

É incluída, ainda, em re!rida minuta que	 ((RIU membro e/clivo. 011 'cii

J? o e.veJ'CÍCIO (1(1 iiíu/ai'iIcicIc. !cr direito ci um Voto

.Iá por sua vez, o artigo 3 1 define que as dJ iberações da Plenária do C( )MAM
poderá ser de natureza normat 1\ a. ronieiidat iva, investi gat iva e puni i a e
que o exercício da função de membro do .onselho será gratuito e considerado

de relevância púbi ïca.

Pois bem. de acordo com o Decreto l.egislativo n° 076/2000. de 25 de ianelro
de 2.000. o cidadão FRANCISCo li)! JARDO MODESTO DA SILVA teve

cassado o seu mandato de Vereador, CO1U() incurso no art. 7° . 1. do Decreto 1 .ei

11 1 201,1 07, perdendo assim seus direitos politicos, por ato de improbidade

ad mi i iistra ti va

No se 1iz necessário alongar as considerações jurídicas sobre a perda dos
direitos políticos em confronto com a puetonSo da I)on)eaç() do cidadão
Francisco [duardo Modesto da Silva para exercer o car go de Presidente dessa

:

Li_



entidade que. ine ita\ cimente. cono seu	 IlItel,110 pre e. e de
caráter en)iI)eniemcl)te político.

Para a coinpoiçào (ia Diretoria dc) COMAM, nos termos do artigo Iu da
-minuta mencionada. SCrà() SCLIS membros eleitos. dentre OS conselheiros, pelo
Plenário ora instalado, podendo eles votarem e serem votados. E mister que se
diga, por (ilti mo que o parágrafo primeiro do arti2o 20 da reférida minuta,
prevê que o Presidente terá Voto de qualidade, no caso de empate, CW casos
de matérias especiais como Orçamento Anual do Município, Plano Puriaiival.
, lano Municipal (te Meio Ambiente e Fundo Municipalipal do Meio Ambiente,

além do que terá ele Mandato de dois (2) anos

Assim, requer.  o adianiento desta sessão Plenária para o fim de ser procedida
iela Exina. Sua. Prefeita Municipal a indicaçào de outro membro da Secretaria
Municipal da Gestão do Meio Ambiente e lurismo, para cumprimento da
exigência prevista na letra "a '' cio artigo 3 cio Regimento interno.

15 de levereiro de 20U6.

t
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('OMAI'sI
9	 e

INSTAL4Ç4() DAS REUNIÕES:
	 _t

1.	 Verificação da presença e existência de "(Iuonim para sua instalação.
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação, após 30 1

minutos.)

H.	 Aprovação da ata da reunião anterior,

HI.	 Ordem cio dia.

IV
	

Leitura e despacho do expediente,

V
	

Prestação de contas

VI
	

Assuntos pautados:

\TJJ	 Informes gerais.-

- AI

JL

GdJ(L
AS

- ws Cw

c)

ujY-	 -Ç1çt & Q- • --4 fi-At'
o L &UQ(

/0 s	 Q. u-) 'VVVO L&A-t'vC

Cuu	 c	 -U)

J') CKD	 .	 rt4

-	 . I

a 
\ íJ jS ) -	 c_ C

e



1	 COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 Extraordinaua O
Data: c2	 de 	 de 200
Hora:
Pauta

Ei Conselheiros	 Instituição
Titular: Justino cia Silva Bequimam	 CONCOMAT

02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho 	 CONCOMAT	 F
03 Titular: Antonia Meio da Silva 	 F\ PP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z

-57	 F

06 Suplente Laiidio ('astro Leite	 Colônia de Pescadores Z
57

07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT	 E
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques	 CAMPEALTA
lO Suplente: Oséas Bezerra Barros	 CAMPEALTA	 _f
II Titular: Flávio Bezerra Barros 	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo 	 UEPÀ
13 Titular: \Vaiber Feijá de Oliveira	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA
IS Titular Júlio César Kalber 	 SEMEC	 E
16 Suplente: Raimuncla Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos	 Ministério Publico
18 Suplente: Maysa Gualberto da Silva	 Ministério Publico
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva SEMAT
20 Suplente Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT
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