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1 O	 -\ reunião foi presdida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Gestão do
li
	

Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
12 COMAM, a Senho:a Zeima Luzia da Silva Costa.
13
14
15
	

No terceiro dia do mês de julho do ano de dois mi; e nove, das dezesseis horas e trinta
ninutos ás dezeset horas e vmre e cinco minutos, no Auditório do Centro de Artesanato

17
	

da SE\IXU, situado a Rua Acesso II, n'800 — Bairro: Premeni Altamira-Para. Reururam-se
is
	 os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o Conselho M;niicipal do Meie

1$	 .-\mbiene - C O'1AM, conforme assinaturas constantes a folha 4! do livro de presenca. .A
20	 cuni.o é i;iciada -ela Presidente a ilustríssima Sr. Zelma Luzia da Silva Costa. o\'
21	 cumprimentou a t(-dos com boa tarde, dizendo que há quorum minmo conforme
22
	

Reimento Interno no Are. N° 17 parágrafo primeiro e que podemos insta!ar a reunião con
23
	 presença de três entidades membros. Seguindo, a Sr'. Presidente inicia com o primeiro

24	 tonto: Aprovação da Ata, pergunta quanto á aprovaçio da Ata da 39 ' Ordinária pcdemo '-
-'5	 aprovar. ou se há alguma inserção para acr ceittr. e 	 xrrrcnto a ConseL irt
26
	

Representante da UFPA. a Sr`. Irlanda Miléo solicita que seja inserido o nome do pr:.:so
27
	 e do protocolo e que foi definido pelos conselheiros. para as comissões técnicas anaiiseJ

28
	 o processo. então a Ata foi aprovada por unanimidade. Passando para o se gundo ponto

29
	 a Presideite Sr. Zelma Costa informou da 1 Conferência Municipal de Sai:Jc

30
	

Ambiental, pelo decreto presidencial. com a anuência •io Ministério das Cidades. Minist.
31
	

Jo Meio Ambiente e \linistériu da Saide onde precisamos formar urna (OmiSSãO paia
32	 :abhar os nroced:mentos e tirar as propostas. para todos os ór gãos trabalhar de forma -'
33	 integrada. preparanco todos os procedimentos e tirar propostas para a Conferência estaduai
34	 que acontece em outubro. e a Presidente pergunta quem pode estar ajudando para compor a
35	 comissão: então, o Recanto Cardoso. a SEMAI e a IJFPA, formaram a comissão do
36
	

COMAM, onde também já foi tirada a comissão do Fórum da Azenda 21 e COMTUR. '
37
	

Segwndo. a Si. Presidente Zelma Costa, fala da pauta do Recanto Cardoso que fiou
38	 pendente na ultima reunião da 3 Ordinária. em que a SEMAT pode dar o parecer
39
	 :coasrruçao do iago. pOiS COfll a aprovaçao dos conselieiros. seja teito o barramet'to da

40	 arragem pela SEMAT, na estrutura do empreendimento turistico denominado Recanto
41
	

Cardoso, onde aconteceu a interrupção da barragem. no dia 12 de abril do ano em curso.
42	 mas para ISSO tem q.ie ter a anuência do conselho, que iiinio com a SEMAT, irá erenciar e
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-ralizar. in Iicu O proprietário depois de inuias idas a Beem o Sr. Jaderci Cesar

'rck. conselheiro titular do Parque Temático Recanto Cardoso e também proprietário
do empreendimento turistico Recanto Cardoso, ja tem em mãos a Licença Operação. apos

três anos 
tentando e cuejá foi para e publicada em diário oficial. A palavra foi passada para

Conselheira titular da UFPA, a Sr. Trinada Muco que falou da Conferência de Educação.
em que diz que há minicípios onde não existe conselho municipal de educação. e com isso
encontram muitas dificuldades, mas que a conferéncia foi bastante proveitosa mesmo. Apos

o informe da cons&heira, titular da UFPA. o Sr. Marcelo Dias, pede a palavra, para

.on:or a sore lzunião per	 tando a S. Presidente Zelma Luzia da Siiva Costa se era
e c.:,nhecimenlo d Presdente que teria uni. documento enviado. pelc Prc'. Rainerio
ieireles da LFI'A. ;uhsniuindo a conselheira pelo mesmo. E continuou a dizer e a fazer

ofensas contra a conselheira irlanda Miléo por falsidade ideológica e que a reunião não
estaria sendo válida por conta da conselheira não ser a titular da U'FPA, e a Sri. Presidente
de improbidade legai no conselho e que ele, o Sr Chester Gomes ou qualquer outra pessoa
poderia sair dali e denunciar ao Ministério Público, e que ele estava ali assessorando o Sr.

Chester Gomes. Em seguida depois das acusações tanto a conselheira Irlanda quanto a

Presidente, a conselheira Irlanda Mileo diz ao Sr.. Marcelo Dias que se ela esta no conseiliL
por conta da sua instituição, e que embora sea conselheira tem a responsahilidaciè de

representar a instttutção de ensino que é séria. A Sr. Presidente responde ao Sr. Marcei
Dias que tem sim conhecimento e um documento enviado pelo Prof. Rainério Meirele. de
que enquanto a conselheira titular estivesse viajando. CIC ou outra pessoa da insuallçãc
srana participando das reuniões para não perder a vaga no conselho, ate porque ex;ste no

Regimento interno que no Art. 
40 diz que "Os conselheiros que deixarem de compaiccer a

reuniões por três vezes consecutivas sem justificativas serão automaticamente desIigados'
mas a participação seria com direito a voz, e não a voto. Ate porque existe todo um
;-ocessc para a substituição de um conselheiro, tem que ser enviado à procuradcia d
\lunicipio. para dai então ser publicado no diário oficial cio mun i cípio, para depois de	 '

publicado é que o representante da instituição passa a ser oficialmente do conselho \

esidente diz que	 SE' 	 existem dois conselhos um de meo ambiente e outro
que em nenhim momento ninguem está com persegulção ou de enfrentamentc

cuntra o empreenddor e o Sr. Chester sabe disso. estamos esperando os deferi mcii ro pan,
que a SEMAT possa ao consultar o documento final. Dando seqüência aos trabalhos d
reunião. aPresidente Zelma Costa passa para o terceiro ponto. Cumpjiiento_d
Redimento_Tntenj. onde apresenta o Regimento Interno, o mesmo foi entregue aos

presentes. e diz que o regimento precisa se fazer cumprir. competem aos conselheiros
memhros as suas atribuições que se julgarem necessarias. Passado para o quarto e último

ponto de pauta:	 rçerS TéCniCQS pelas Coniss.de Recursos	 rins_ÇLii!s!^
de ari, em que será dado o parecer pelas

comissões técnicas permanentes de Assuntos Jurídicos e Recursos Naturais. que estão
estudando o caso. Nesse momento a corsellieira titular da LTPÂ. a Sr. Irlanda Miléa
relatou os fatos de como se deu a reunião do dia 3() de junho de 2009. a mesma diz que c
processo fii enarninhado para análise técnica de dois professores da U'FP.-\. o
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Marcos Rocha da Slva e o professor Marlon Costa de Menezes. os mesmos irão analisar os
autos. e após análise do parecer será entregue a SEMAT. A Presidente. Si'. Zelma Costa
esclarece que quando o relatório for entregue pelos professores da UFPA na SEMAT e
analisado pelas comissões técnicas do COMAM. composta pelo MPE. UFPA. AIT\LAT e
SEMAT, será convocada urna reunião extraordinária, para a definição dos fàtos. Seguindo a
diante. novamente •om a palavra a conselheira Irlanda Miléo esclareceu tambem que a
L'onlissao tecnica do COMAM. solicitou aos técnicos da LTPA, de que a decisão que for
jornada, seja plena ciência e esclarecida, quanto à responsabilidade ao meio ambiente e que
a mesma citada acrna. diz que se encontra totalmente ciente de sua decisão e da sua
responsabilidade quanto representante da sua instinnção que representa. Para encerrar. a
Sr. Presidente Zeirna Luzia da Silva Costa pergunta se mais alguém ainda gostaria de se
manifèsiar, não havendo ninguém se manifestado a mesma a gradece a presença de todos e
.e despede. desejando - lhes uma boa tarde. ada mais tendo a tratar: eu. Sara Aives dos
Santos responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por
mim e pela presidente do Consel h o Municipal de \L	 ' i' en	 \Jtanii	 e '
de dois mil e nove.	 4Ly,	 (L
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