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  1 

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO 3 

AMBIENTE – COMAM, REALIZADA 4 

NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. EM 5 

ALTAMIRA - PARÁ. 6 

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da 7 

Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do 8 

Meio Ambiente - COMAM, a Senhora Zelma Luzia da Silva Costa. 9 

No trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e doze, das dezesseis horas 10 

e seis minutos, no Auditório da SEMAT Secretaria Municipal da gestão de Meio 11 

Ambiente e Turismo a Rua Otavio Nery nº 727 – Bairro Independente I Altamira-12 

Pará. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes que compõem o 13 

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, conforme assinaturas 14 

constantes à folha 39 do segundo livro de presença. A reunião foi iniciada pela 15 

Presidente, a Ilustríssima Srª. Zelma Luzia da Silva Costa, que cumprimenta a 16 

todos, com uma boa tarde, apresenta os pontos de pauta como de costume a 17 

aprovação da 71ª ata da reunião Ordinária do COMAM, os Informes, Atribuição do 18 

CREA-PA, no Licenciamento Ambiental, Apresentação Final do projeto praça 19 

verde. A presidente comenta sobre a ata, o texto ficou um pouco extenso, por que 20 

procuramos registrar o Maximo dos assuntos discutido na reunião, foi feito um 21 

documento e enviado ao CREA-PA, mas infelizmente não temos ninguém aqui 22 

para representá-lo, a ata da 71ª reunião foi aprovada com unanimidade. A 23 

presidente pergunta se podemos continuar insistindo em enviar oficio ao CREA-24 

PA? A conselheira Augusta diz, que é um órgão que tem deixado a desejar, mas 25 

mesmo assim precisamos continuar insistindo, para ver se eles se manifestam, 26 

passando para os informes.  A conselheira Inês Trevisan diz que a UEPA esta 27 
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com um evento denominado UEPA na comunidade, cada curso vai está 28 

atendendo ao publico, o conselheiro Botelho da colônia de pescadores diz que 29 

estão a disposição para trabalhar no que for preciso. A presidente pergunta sobre 30 

noticias do trabalho do SPU ainda pergunta sobre as voadeiras que tomaram 31 

emprestado onde estão? O seu Botelho não sabe onde estão. a presidente explica 32 

ao conselho, que a SPU precisou da parte náutica da SEMAT, e precisa saber 33 

agora, onde estão. A FVPP fala sobre o projeto do CAR e do projeto da fabrica de 34 

farinha, e da fabrica de roupa que a empresa Instituto Camargo Correa esta 35 

financiando a Augusta fala que a AIMAT e SIMBAX vão sentar com as Indústrias 36 

Madeireira. está agendado para terça feira, na FIEPA de Belém,  para que volte a 37 

funcionar essas industrias, tem serrarias que estão paradas há quase quatro anos, 38 

mesmo assim,  precisam está com os Alvarás em dia. A presidente diz que a 39 

SEMAT está a disposição, o informe da SEMAT é que como os senhores sabem, 40 

houve uma reunião com a Norte Energia sobre a Remediação do lixão, o 41 

conselheiro Ítalo explica como foi a reunião,  em primeiro lugar eles iriam fazer um 42 

depósito no atual lixo, no mesmo local, sem incluir a limpeza do solo, na segunda 43 

reunião a promotora gostaria de ouvir sobre o Aterro Sanitário, eles disseram que 44 

ainda não tem um projeto, e que ainda estão contratando uma empresa para fazer 45 

isso. A presidente diz, como é do conhecimento desse conselho, a prefeitura já 46 

disponibilizou uma área documentou, e já deu a eles,  há mais de um ano, e ainda 47 

continua assim, vamos ver se em algum momento esse Aterro e a Remediaçao do 48 

Lixão, possa sair, o mais rápido possível, pois o tempo urge, a comunidade já esta 49 

correndo perigo de morte, ficaram sabendo que foram feitas denuncias, e estão 50 

correndo risco, a conselheira Antonia, fez uma proposta que o COMAM faça uma 51 

resolução, baseada na mitigação da LP (Licença Previa) da obra, diz ainda que 52 

não existe valor em nada, a única vez que ela ouviu falar sobre valores foi de 5 53 

milhões de Reais para as casas dos servidores, mas quanto a  Postos de Saúde, 54 
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escolas, não foi estipulado nenhum valor, para investir nessas áreas. A 55 

conselheira Augusta fala, que nós enquanto conselho está aqui para cobrar. A 56 

presidente diz, que nas próximas semanas a SEMAT vai pegar as Licenças Prévia 57 

e está passando eletronicamente para os conselheiros, e conselheiras para assim 58 

fazermos a Resolução. A presidente ainda fala que o FNMA (Fundo Nacional de 59 

Meio Ambiente) se manifestou, que eles continuam sem poder atender a 60 

solicitação do COMAM pedindo assim novas datas com três meses de 61 

antecedência, foi enviado outro documento com três datas, acerca daquele projeto 62 

para postarmos lá no FUNDEFLOR, não tinha mais o dinheiro aí pediram para 63 

postar novamente para ver se agora acontece e assim foi feito a nova tentativa 64 

para os viveiros de mudas. Estava faltando a Secretaria participar da ESEC e da 65 

PARNA agora está participando de tudo nas Unidades de Conservação da 66 

natureza no bloco de terras do meio, com o ICMBIO, a presidente ainda fala do 67 

SIRALTA, numa composição com SEMA, IMAZON, TNC, STTR, SEMAT, 68 

prefeitura de Altamira, tem que fazer o CAR nas propriedades pequenas, médio 69 

grande, de uma forma ou de outra, o conselheiro Ítalo sugere que convide a 70 

EMATER e o SIRALTA e a FVPP, a presidente diz que vai convidá-la para vim 71 

falar quantos CAR já existem, o conselheiro Jaderci diz, que é importante sim eles 72 

virem aqui. Passando para a próxima pauta o PROJETO PRAÇA VERDE. A 73 

Priscila com a palavra, apresenta o projeto, diz que a equipe é formada por ela, 74 

Priscila, o Peterson, e o Onassis que é bolsista e está fazendo o seu TCC 75 

baseado no projeto, praça verde, disse que para fazer esse projeto foram feitas 76 

avaliações periódicas por meio de inventários, que são de extrema importância 77 

para determinar as características atuais da arborização e os objetivos, para 78 

identificar problemas com a fiação, identificação de  espécies promissoras, para 79 

estarem sendo utilizadas nas praças, realização de controle fitossanitário, 80 

determinação de benefícios, e  necessidades de aprimoramentos técnica de 81 
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tutoramento o objetivo geral do trabalho, foi avaliar a arborização, e infra-estrutura  82 

das praças de Altamira  enquanto ela Apresentava o projeto, o conselheiro Jaderci 83 

faz um comentário acerca da fiação, diz que a CELPA não tem funcionado, e isso 84 

é alarmante, diz que a CELPA está abandonada, o senhor Peterson fala que há 85 

um desrespeito com as árvores, cortando abrindo buracos para colocar armador 86 

de rede, a para fazer remédio, a Priscila fala que, mesmo as praças abandonadas 87 

como estão, ainda é um lugar, onde as pessoas freqüentam. A presidente passa 88 

para as considerações finais, a engenheira Monica parabeniza a equipe e diz que 89 

tudo que precisava Fazer foi feito. O conselheiro Ítalo diz que existe no Ministério 90 

Publico, um processo contra a Prefeitura e é uma ordem judicial do MP para 91 

refazer ou construir todas as praças do município. A professora Inês diz que a 92 

SEMAGRI não está podando, eles estão é suprimindo com moto serra, ou seja, 93 

eles  não estão sabendo cortar. O senhor Ítalo faz uma proposta para que a 94 

SEMAGRI seja convidada para a próxima reunião, o senhor Peterson e Onassis 95 

se colocam a disposição no que for necessário. A presidente agradece a equipe 96 

em nome do COMAM. A reunião é encerrada ás 17 horas e 59 minutos, Nada 97 

mais tendo a tratar; eu, Jaqueline Carvalho Bezerra, responsável por secretariar 98 

esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente do 99 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Altamira, 30 de março de dois mil e doze. 100 


