
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007, EM
ALTAMIRA - PARÁ.

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, o Senhor
Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas e dezoito
minutos às dezessete horas e quarenta e sete minutos na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida
Via Oeste, n° 3300, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor Titular da Secretaria
Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do
Meio Ambiente o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e

lÓ
	

Suølentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 12 do livro
17 de presença. O Sr. Francisco Eduardo Modesto da Silva Presidente do COMAM e representante da
18
	

Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT passa a palavra para Elisângela
19
	

Silva de Oliveira para que a mesma confira o quorum e leia a ata da reunião anterior. Ao conferir o
20
	

quorum às dezesseis horas e dezoito minutos, Elisângela Silva de Oliveira, junto a decisão da plenária
21
	

presente, constataram que a reunião já poderia ser iniciada. Após a conferência do quorum foi lida a ata
22 da 201 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, que foi aprovada por
23
	

todos os conselheiros presentes. O Sr Presidente apresenta a Sra Ditinha Moraes e o Sr Helton Marinho
24
	

Gama que foram convidados a reunião para que falem sobre as pautas propostas que são: Projeto
25
	

Cinturão Verde; e 3 0 Prêmio Altamira de Redação. Com o Tema: "Cuidando do meu Município e
26
	

Preservando o Mundo. O Sr Presidente passa a palavra ao Sr Helton Gama, que explana sobre a
27
	

primeira pauta, onde o mesmo atua na equipe técnica de execução e explica que este projeto atua de
28
	

forma significativa graças a preocupação inicial do Sr Washington Luis Alves de Mesquita, com a
29
	

baixa qualidade dos produtos agrícolas de nosso município. Este projeto atua em baixa escala, mas
30 já apresenta bons resultados e consiste no incentivo a agricultura através de visitas técnicas in foco,
31
	

de acordo com o cronograma. Neste momento o Sr Helton Gama apresenta os resultados do
32
	

trabalho entre fevereiro e outubro do corrente ano, onde foram contabilizados cento e oitenta
atendimentos e trezentos e oitenta e uma horas de atendimento com o trator. Enquanto as culturas

3-, traba1hadas foram: melancia, cento e quarenta e quatro horas trabalhadas, atendendo a setenta e
35
	

dois hectares, onde resultou na colheita de quinze mil quilos de melancia por hectare; milho, .
36
	

quarenta horas trabalhadas, atendendo a vinte hectares e resultando vinte hectares e resultando
37 vinte e cinco mil espigas por hectare; mandioca, cento e dez horas trabalhadas, cinqüenta e cinco
38
	

hectares atendidos e resultando entre dez a treze toneladas de mandioca por hectare; feijão, vinte e
39
	

cinco horas em doze hectares, resultando entre noventa a mil quilos por hectare; hortaliças,
40 cinqüenta horas em vinte e cinco hectares; maracujá, seis horas em três hectares e abacaxi
41
	

também seis horas em três hectares. O custo para o agricultor é de somente quinze litros de óleo
42
	

para o- trator, por hora de atendimento. Como novidade o projeto Cinturão Verde está em parceria
43
	

com urna empresa para produção e distribuição de mudas (castanha, copaíba entre outros) aos
44 produtores. As maiores dificuldades são o número reduzido da equipe e o número também reduzido
45 de parceiros, finalizando a apresentação o mesmo, agradece o convite em nome da sua equipe. O
46 Sr Presidente agradece a presença e a apresentação do Sr Helton Gama e em nome do COMAM,
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47 disponibiliza para ajudar no que se fizer necessário. O convidado mais uma vez agradece e ainda
48 informa que o Projeto Cinturão Verde pnoriza e incentiva o projeto de hidroponia e quando não

	

49	 podem ajudar, procuram parceria e divulgam os projetos. O Sr Presidente passa a palavra à Sra

	

50	 Ditinha Moraes que explana sobre a segunda pauta. A Sra Ditinha Moraes agradece o convite e

	

51	 inicia contando o histórico do concurso que desde o início conta com a parceria e o apoio do Sr

	

52	 Lucílio Moraes, que é empresário, e posteriormente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto -

	

53	 SEMEC e a Universidade Federal do Pará, campus de Altamira, através do professor Adelson Luiz
54 Bayma, passaram a apoiar também. Neste momento o Sr Presidente pede licença à plenária e à

	

55	 Sra Ditinha Moraes, pois o mesmo precisa apresentar a todos o Sr Carlos Costa, que é fotógrafo e
56 foi contratado pela Companhia Paraense de Turismo - PARATUR, para fotografar todos os pólos

	

57	 turísticos do Pará e o mesmo concluiu seu trabalho no Pólo Xingu, então já está de saída para outro
58 póiO. O Sr Carlos Costa diz estar encantando com a nossa natureza e parabeniza a ação da
59 empresária presente, em buscar a sensibilização dos jovens. Neste momento o mesmo se despede

de iodos e sai. Então a Sra Ditinha Moraes contínua sua exposição, explicando que a Comissão

	

-	 Organizadora do Concurso opinou por alguns temas a serem descritos e dentre esses as próprias
62 escolas votam no mais apropriado para o concurso. E a escolha do tema: "Cuidando do meu

	

63	 Município e Preservando o Mundo", foi feita pelas escolas, onde se ressaltou que o tema é para que
64 os alunos reflitam que fazendo uma boa ação com o meio ambiente aqui no município essa ação irá
65 se transpor no mundo. Este prêmio de redação está cada vez maior esse ano estimasse que o

	

66	 númEro de inscritos ultrapasse as oito mil, sendo assim a SEMEC decidiu que no ano de dois mil e
67 oito o prêmio será inserido no calendário escolar. Após explicar o regulamento e como se dá a
68 correção e escolha das quatro melhores redações a Sra Ditinha Moraes esclarece que neste ano a

	

69	 premação, adquirida junto aos parceiros e patrocinadores, será uma viagem cultural a Belém com

	

70	 os alunos, professores e com a idealizadora do Projeto, finalizando a convidada agradece mais uma

	

71	 vez o convite, O Sr Presidente agradece aos convidados por explanarem sobre experiências tão

	

72	 exitosas no município. Prosseguindo o Sr Presidente diz que é preciso colocar outros pontos de

	

73	 emergência e de interesse de todos. A plenária concorda e o Sr Presidente continua, falando que a

	

74	 Lei Municipal de Meio Ambiente foi aprovada e estamos na expectativa que ainda este ano haja a
75 descentralização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA. Outra informação é que
76 através do COMAM participamos do 1 Encontro Nacional de Colegiados Ambientais - ENCA, que
77 aconteceu em Brasília - DF, e estiveram presentes apenas cinco municípios do Pará, e para

discorrer melhor o assunto o mesmo passa a palavra à Zelma Luzia da Silva Costa, conselheira
suplente do COMAM, e representante da SEMAT, que foi ao evento representando este Conselho

80 de Meio Ambiente - COMAM. A Sra Zelma Costa inicia sua fala agradecendo a credibilidade que o

	

81	 COMAM lhe depositou em representar o Conselho no evento. E entre duzentos e noventa e um

	

82	 conselhos presentes no 1 ENCA, o município de Altamira está firme, atuante e representativo, parte

	

83	 desse sucesso se deve pelo esforço que Elisângela Silva de Oliveira faz para controlar
84 administrativamente, a secretaria do COMAM. No ato do evento havia um lugar específico para que

	

85	 fosse incluso em rede eletrônica todas as informações dos Conselhos presentes e o COMAM foi
86 incluído exitosamente e já está em rede a nível nacional, e temos certeza com isso que a SEMAT
87 está cumprindo seu papel no Conselho. E na oportunidade do evento o COMAM recebeu dois
88 convites importantes, um para participar dos passos da Comissão para organização do evento da

	

89	 Conferência Regional de Meio Ambiente e o outro convite foi feito pelo Sr Manoel Imbiriba da
90 SEMA, que convida o COMAM a participar nos dias vinte e nove a trinta de novembro de um evento

	

91	 em Belém que tratará do assunto dos Conselhos Municipais e Agendas 21 do Estado, e para este
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92 evento a SEMA custeará a passagem de um representante de Organização Não Governamental
93 que participe do COMAM. No evento, a Sra Zelma Costa conversou com a Ministra de Estado de

	

94	 Meio Ambiente a Sra Marina Silva, sobre a situação do município e ela se comprometeu em

	

95	 canalizar benefícios ao evento da SEMA, o Sr Presidente se compromete a ir e a plenária decide
96 que o Sr Lúcio Francisco de Paula Costa, Conselheiro titular do COMAM e representante da ONG
97 Associação dos Madeireiros de Altamira - AIMAT, irá representando as ONGs que compõem o

	

98	 COMAM. A Sra Zelma Costa sugere que seja aprovada a ida de Elisângela Silva de Oliveira, visto
99 que a mesma secretaria as reuniões do COMAM e do Fórum da Agenda 21 Local de Alta mira e

100 precisa obter mais conhecimento sobre seu campo de atuação. A plenária aprova que Elisângela

	

101	 Oliveira também participe do evento, onde a Prefeitura Municipal de Altamira custeará suas

	

102	 despesas. A palavra é passada ao Sr Lúcio Costa, que fala sobre outro assunto, informando que em

	

103	 Pacajá o Padre Edemir baixou um decreto onde proibia a saída de toras de madeira in natura, do

	

104	 município e partindo dessa iniciativa Altamira poderia fazer o mesmo. O Sr Presidente concorda e
1 C	 pede para que o Sr Lúcio Costa traga o modelo à SEMAT para que junto à administração municipal
1	 possamos fazer o possível para fazer o mesmo em Altamira. O Sr Lúcio Costa concorda e ressalta

	

107	 a importância desse ato. A título de informe o Sr Presidente lê um e-mail enviado pelo Sr Tarcísio

	

108	 Feitosa, informando sobre a reunião da Comissão que organizará a Conferência Estadual de Meio
109 Ambiente, onde a SEMAT não foi convidada com antecedência e por isso não pode estar presente.

	

110	 O Si Presidente informa ainda que no dia vinte e oito de outubro de dois mil e sete será realizado o

	

111	 II Passeio Ecológico de Limpeza das Praias, se alguém quiser participar sinta-se a vontade para se
112 manifestar. Para encerrar os informes, o Sr Presidente diz que a SEMAT foi convidada a uma

	

113	 reunião pela LEME Engenharia para apresentação de Estudos Técnicos de viabilidade do
114 Complexo Hidroelétrico de Belo Monte, sendo assim a SEMAT estende o convite ao COMAM que

	

115	 pode realizar uma reunião extraordinária com essa pauta. A plenária concorda e a reunião foi
116 marcada para o dia nove de novembro de dois mil e sete às dezesseis horas na SEMAT.

	

117	 Encerrando a reunião, o Sr Presidente pergunta se mais alguém deseja se manifestar, não tendo

	

118	 ninguém se manifestado o mesmo agradece a presença de todos, desejando - lhes uma boa tarde.

	

119	 Nada mais tendo a tratar, eu, Elisângela Silva de Oliveira, responsável por secretariar esta reunião, lavro

	

120	 a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

	

121	 Altam ira, vinte e seis de outubro de dois mil e sete. 	 a-rir3dc'- 5J..v - d
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária LI1	 n° 21	 Extraordinária:LIIJ no

Data: 26 de outubro de 2007
Hora: 16h
Pauta:

• Projeto Cinturão Verde;
• 30 Prêmio Altamira de Redação. Com o Tema: "Cuidando do

meu município e preservando o mundo".

Pautas de emergência:
• Descentralização da SEMA;
• IENCA;
• Evento SEMA.

	Conselheiros 	 Instituição	 P	 F
Titular:_Justino da Silva Bequimam	 CONALT
Suplente: Paulo Ferreira Lopes	 - - -	 CONALT
Titu lar: Antônia Meio da Silva 	 FVPP	 (.
Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
Titular. Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colônia de Pescadores Z -57
Suplente: Edivaldo Guimarães da Silva	 Colônia de Pescadores Z-57

ancisco_dPaula Costa	 AIMAT
Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
TuiaGdsondeOhveaMarques	 CAMPEALTA
Supnte: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
fifular: Mário José Hchen	 -	 - HPPti.	 lo
Suplente:  João Evangelista Pereira Primo
Titula r: Walber Feijó de Olivei ra
Suplente: Roberto José Scarpari
Titular: Júlio César Kalber
Suplente: Raimunda Silva de Oliveira
Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos
Suplente: Maysa Gualberto da Silva
Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva
Suplente: Zelma Luzia da Silva Costa
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COMAM

INSTALAÇÃO DAS 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;

tU.	 Ordem dodia;

[kYA
	

Leitura e despacho do expediente;

V
	

Prestação de contas;

\/i.	 Assuntos pautados:

•	 Projeto Cinturão Verde;
• 30 Prêmio Altamira de Redação. Com o Tema: "Cuidando de

meu município e preservando o mundo".

Vil. Informes gerais.

Pautas de emergência:

• Descentralização da SEMA; (SEMAT) -
• 1 ENCA; (SEMAT) -
• Evento SEMA. (SEMAT)

-'

-	 (-.-

1

e-mail: coniarn_aitamirayahoe.corn.br
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