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ATA DA 162 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM, REALIZADA NO DIA 14 DE
MARÇO DE 2008, EM ALTAMIRA

	

7
	 PARÁ.

$
9

	

10
	 A reunião foi presidida pelo Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Gestão

	

1•1
	 do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio

	

12
	 Ambiente - COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa.

13

	

14
	 No décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas

	

15
	 e trinta minutos às dezessete horas e vinte minutos, na sala de reuniões da Secretaria

	

16
	 Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, sito à Avenida Via Oeste,

	

17
	 n° 3300, em Altamira-Pará, sob a Presidência da ilustríssima Senhora Titular da

	

lo	 SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, a Senhora

	

1 9
	 Zelma Luzia da Silva Costa; reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do

	

20
	 Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 19 do

7-)
21 livro de presença. A reunião foi iniciada pelo Sra. Presidente, que agradeceu a

presença de todos e desejou boa tarde. Em seguida foi feito à chamada por Elisângela
Silva de Oliveira, que ao chamar constatou, às dezesseis horas, que não havia
quorum e conforme o Regimento Interno no capitulo VI artigol7 e Parágrafo Primeiro,24
que declara: O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima25
da maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes26
no exercício da titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a27
realização da reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada28
trinta minutos após, com os membros presentes garantindo o quorum mínimo de um29
terço de seus membros integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, às30
dezesseis horas e trinta minutos, havia quorum e a reunião foi continuada ainda por
Elisângela Oliveira, que leu a ata da reunião anterior para apreciação e aprovação da32
plenária, após lida a ata a SEMAT fez duas observações, que foram acatadas pela33
plenária e aprovada logo em seguida. A Sra Presidente dá andamento à reunião lendo34
a pauta a ser debatida: Regulamentação de artigos do Código Ambiental Municipal.35
Em seguida o Sr Francisco Eduardo Modesto da Silva, antecessor nos cargos de36
Secretário Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do37
Conselho Municipal do Meio Ambiente, pede a palavra à Sra Presidente para que o38
mesmo possa transmitir um informe. A Sra Presidente pergunta à plenária se pode39
inverter a ordem do dia para que o Sr Francisco Silva possa se manifestar. Todos40
aprovam e o Sr Francisco Silva inicia sua faia esclarecendo à plenária que desde o dia41
treze de março de dois mil e oito, o mesmo já não pertence mais ao quadro de42
funcionários da Prefeitura Municipal de Altamira, sendo exonerado do cargo de.43
Secretário Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo e de acordo com o44
Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, no Artigo 10,45
parágrafo primeiro, que diz: O Presidente do COMAM é o Secretário Municipal da46
Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, no Conselho; então a Sra Zelma Luzia47
da Silva Costa que foi nomeada a nova Secretária da SEMAT é automaticamente a48
nova Presidente do COMAM. Neste momento o Sr Francisco Silva lê a sua carta de49
solicitação de exoneração, para esclarecer à plenária os motivos de sua saída.50
Observa-se que o Sr Francisco Silva não entregou à secretaria executiva do COMAMj 1
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uma cópia do documento que foi lido. Prosseguindo o mesmo ainda com a palavra
pede que o COMAM ajude a nova Presidencia na condução dos trabalhos tanto â
frente do COMAM, quanto à frente da SEMAT. A palavra é passada a Sra Presidente
que agradece o empenho do Sr Francisco Silva. A palavra é passada à Elisângela
Oliveira, que lê os informes da secretaria executiva do COMAM, que são documento
do Fórum Popular de Altamira, solicitando celeridade no envio de alguns documentos,
os quais a Sra Presidente disse já terem sido providenciados. Leitura da Cópia da Lei
n° 28412007, sobre a proibição de saída de madeira e dá outras providências, onde foi
solicitada a cópia para que o COMAM e a SEMAT, redijam uma lei no mesmo
parâmetro para ser aplicada no município de Altamira. A Sra Presidente informa
apresenta à plenária o diário oficial do município, que aprova o código ambiental, e
entrega uma cópia a cada entidade pertencente ao COMAM. Encerrando os informes
e passando à pauta do dia a Sra Presidente diz que os Técnicos da SEMAT aqui
presentes farão o uso da palavra para esclarecer qualquer dúvida que vier a ser
apresentada. A palavra é passada ao Sr Raimundo Pereira Barbosa Neto Agente de
Fiscalização Ambiental da SEMAT, que inicia à pauta explicando o por quê da
necessidade da mesma, que a intenção é regulamentar os artigos do código
ambiental, ação que só pode ser feita pelo COMAM, e como já foi mencionado na
leitura da ata da reunião anterior, cada entidade pertencente ao Conselho recebeu a
matena a ser discutida e foi aprovado que nesta reunião só se faria as
complementações e/ou ajustes na matena para então proceder a votação. A palavra é
passada ao Sr Francisco Silva que ressalta que a materia foi encaminhada com
antecedência, a qual já deve ter sido estudada pelos conselheiros. Todos concordam
com a colocação do Sr Raimundo Neto e Francisco Silva. A palavra é passada ao Sr
Roberto José Scarpari, Conselheiro Suplente do COMAM e Representante do IBAMA
que diz que a matéria os atos que normatizarão o Código Ambiental estão completos,
e por isso cumprimenta o trabalho da SEMAT, mas o que é preciso ser feito com
urgência é se cumprir a legislação logo após a sua aprovação. A Sra Presidente no
uso da palavra pergunta se mais alguma entidade deseja se manifestar em relação a
matéria, ou a mesma já pode passar à aprovação, visto que para efetivação dos atos
que normatizarão o Código Ambientai é necessário ter o respaldo e aprovação do
Conselho Municipal do Meio Ambiente. A plenária por unanimidade aprova a matéria
em questão. Tendo sido encerrada a pauta do dia o Sr Roberto Scarpari pede a pa'ra
para apresentar os Senhores Jackson Nogueira Diniz e o Sr Francisco Macieira da
Silva, ambos representantes da ACEPOALT - Associação dos Criadores e
Exportadores de Peixes Ornamentais de Altamira, que se fazem presentes na reunião
para fazer algumas proposições em relação a pesca ornamental, que constam no
Código Ambiental. A palavra é passada ao Sr Jackson Diniz, que diz estarem
interessados em verificar na legislação alguns entraves em relação à pesca
ornamental, por exemplo o controle de saída de peixe no município. A palavra é
passada ao Sr Francisco Silva que propõe à plenário que seja feita uma reunião com
entidades ligadas à questão da pesca ornamental, para que a Associação aqui
representada possa trazer suas proposições. Todos concordam e a Sra Presidente
solicita a ACEPOALT que logo depois que esta estiver regulamentada, pode vir à
SEMAT para marcar o melhor dia para reunião, daí então à SEMAT se comprometerá
em enviar os convites às entidades afins. Todos concordam. A Sra Presidente ainda
com a palavra informa aos presentes que acontecerá no dia vinte e um de abril o
Torneio de Pesca de Pacu de Seringa, e que nesse ano houve alteração no regimento
interno. A palavra é passada ao Sr Dione Cherle dos Santos Lima. que propõe que
neste evento seja feita uma parceria entre IBAMA, SEMAT e órgãos colegiados, para
fiscalização do mesmo. Continuando a Sra Presidente informa também que foi enviado
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para Belém, o termo de descentralizaçã o entre Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e SEMAT para que o mesmo seja efetivado. A palavra é passada ao Sr
Lúcio Francisco de Paula Costa, Conselheiro Titular do COMAM e Representante da
Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira-AIMAT, que fala que irá a Belém no
domingo dia dezesseis de março e se dispõe a conversar com o Sr Valmir Gabriel
Ortega Secretário de Estado de Meio Ambiente para dar celeridade ao caso da

escentraliZaçã0. A Sra Presidente agradece e sugere que o Sr Lúcio Costa leve em
mãos uma cópia do termo de descentralização para estar respaldado quando
conversas com o Sr Valmir Ortega. O Sr Lúcio Costa se disponibiliza e informa que
acha que o Sr Valmir Ortega estará em Altamira na semana que se segue. A palavra é
passada ao Sr Francisco Silva que informa sobre a realização no dia quinze de março
de dois mil e oito da Limpeza do Igarapé Altamira, promovido pela Prelazia do Xingu
das oito ao meio dia, com concentração na Prainha. Finalizando a reunião a Sra
Presidente pergunta se mais alguém deseja se manifestar, não tendo ninguém se
manifestado a mesma agradece a presença de todos e se despede. Nada mais tendo
a tratar, eu, Elisangela Silva de Oliveira, responsável por secretariar essa reunião,
lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do CoeIho
Municipal de Meio Ambiente. Altamira, 14 de março de 2008:6'
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