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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATA DA 13 RLtN1.O ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA
NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007.
[\I AJF \11R. - [ > ,x IZ  .

A reunião foi presidida pelo Ilustríssiino Senhor Secretário Municipal tia Gestão do
\Ieio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
('O \ l NI, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.

No \ ccsinio icrceiro Jia cio mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas
e vinte minutos às dezoito horas, na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste.
n° 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor Titular da Secretaria
\1unicipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo SEMAT e Presidente do Conselho
\Iunicipal do Meio Ambiente, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se
OS Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme
assinaturas constantes à folha 02 do livro de presença. A reunião foi iniciada pelo Sr.
Presidente que cumprimentou a todos dando-os boa tarde e logo pediu para que a reunião
tivesse prosseguimento com a chamada, o que foi feito por Elisângela Silva de Oliveira,
iue ao chamar constatou, às dezesseis horas, que não havia quorum e conforme o
Regimento interno no capitulo VI artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que declara: O COMAM
reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da maioria simples de seus
membros (seis inte( Trantes), considerando-se os suplentes no exercício da titularidade
Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a realização da reunião em primeira
convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após, com os membros
presentes garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros integrantes (três
iltegrantes). Logo, na segunda chamada, ás dezesseis horas e vinte minutos, havia quorum
a reunião foi continuada por Francisco Eduardo Modesto da Silva, Conselheiro Titular do

COMAM e Representante da SEM/VI', que lê às pautas a serem debatidas que são:
Fm seguida o Sr Presidente passa a palavra a Elisângela Oliveira que faz a leitura da ata da -
reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida o Sr Presidente esclarece que a -
primeira pauta não pode ser votada, pois no Regimento Interno do COMAM, no capítulo
VI, das disposições gerais e finais no artigo 4 1 que diz: As deliberações do COMAM sobre
alteração deste Regimento Interno deverão contar com a aprovação de, no mínimo, 2/3
(dois terços) de seus membros. Sendo assim a reunião prossegue com a segunda pauta,
onde o Sr Presidente já se adianta e esclarece aos conselheiros que não pôde realizar a visita
ao IBAMA e logo pede ao Sr Roberto Scarpari Conselheiro Suplente do COMAM e
Representante do ÍBAMA que esclareça à plenária sobre as diretrizes apontadas pelo
MAMA para o ano de dois mil e sete, com base nas constantes reuniões com SECTAM
Agora com a palavra o Sr Roberto Scarpari inicia sua participação esclarecendo que para
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CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Altamira a questão ambiental está melhorando prova disso é o andamento do Projeto
Gestão Ambiental Compartilhada e a questão da lewslação municipal de meio ambiente
que já está disponível para aprovação na câmara de vereadores do município. E está
faltando estabelecer urna melhor estrutura ao IBAMA, que está disponível para ajudar na
consolidação da legislação e demais assuntos, e importante ressaltar que é necessário fazer
a descentralização da SECTAM e IBAMA, para repassar al gumas responsabilidades, pois
isso está disposto na Constituição Federal, ainda comenta que o discurso cio Sr Welington
José, novo diretor do DETRAN, foi relevante, pois o mesmo colocou que a população em
geral está alheia á boa administração, e citou o exemplo das pessoas que insistenlemente
andam, nas suas motocicletas, sem capacete arriscando a própria vida. O Sr Roberto
Scarpari ainda comenta que temos o caso da balsa mencionado na leitura da ata. que vimos
que as pessoas não procuram o lixeiro para depositar seu lixo. POiS depositar no rio é mais
ticil, ou porque desconhecem a existência de lixeiros, que não têm nenhuma placa ou
sinalização acusando a presença deles, por este motivo temos que irao local que é realizada
a travessia da balsa e pedir para os responsáveis darem visibilidade ás lixeiras. A palavra é
passada a Sra Maria Augusta Conselheira Suplente do COMAM e Representante da
AIMAT/S1•MBAX, que discorre sobre as reclamações recebidas e vividas pela mesma
'elacionadas à balsa. fala que o problema continua sendo o lixo que é jogado no rio Xíngu,

por mais que o COMAM e SEMAT tenham tomado providências, enviando oficio e
conversando com os responsáveis, a situação continua a mesma. A palavra é passada ao Sr
Presidente que sugere que os Conselheiros presentes façam visita aos responsáveis pela
balsa. A Sra Maria Augusta concorda em acompanhar o Sr Presidente a visita e que seja
logo na próxima semana. A palavra é passada para ao Sr Roberto Scarpari, que comenta
que estas atividades, embora pequenas, fazem parte da descentralização, e neste momento
mostra a todos o termo de cooperação técnica estabelecido entre IBAMA e SECTAM. que
visam unir forças para consolidar a descentralização, que conta com uma extensa lista de
atividades à serem distribuídas entre as partes interessadas. A palavra é passada ao Si-
Roberto Scarpari que fala se o novo Presidente da Assembléia Legislativa já foi o prefeito
do município de Altamira, temos que alimentar esperanças de que a população altamirense
tenha heneficios com isso. Após alguns instantes de debates sobre a preocupação de alguns
setores relacionados a SECTAM o Sr Belchior Rodrigues cia Silva, convidado e
Representante do SIMBAX - Sindicato das Industrias Madeireiras do Baixo e Médio
Xingu, demonstra sua preocupação com a questão do lixo e cita o exemplo da enorme
quantidade de resíduos depositado nas proximidades do Pontual Leilões, que se localiza em
um ponto alto da cidade e em área de fluxo de aeronaves. A palavra é passada ao Si-
Roberto Scarpari que diz que está faltando vigilante sanitário para fiscalizar esta questão e
ainda acrescenta que será bom se a SEMAT se envolvesse mais. A palavra é passada ao Si-
Presidente que comenta que ao final do mandato do Sr Raul Porto ex - Secretário Executivo
de Ciência Tecnologias e Meio Ambiente - SECTAM, foi mandado para Altamira uni
material aprovando as áreas delimitadas para construção do aterro sanitario de Altamira.
mas solicitando que as propostas de áreas fossem enviadas para o COMAR - Comando A
ereo Regional, a solicitação foi atendida: mas por sua vez o COMAR retornou perguntando
uma série de dados que ii5o continham no Projeto de Resíduos Sólidos A SE1 \ r na,
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aos resíduos sólidos do município como a questão do lixo do carnaval depositado nas
proximidades do aeroporto de Altamira e lixo depositado à beira dos Igarapés de Altarnira e
atendendo a denúncia nesta reunião lixo depositado nas proximidades da Pontual Leilões. O
mesmo fala que ainda que na segunda, dia vinte e seis de fevereiro, fará este contato. O
mesmo ainda avisa que a SEOVI estará realizando limpeza nas beiras de igarapés e rio,
para amenizar a formação do acumulo de lixo neste inverno. E para finalizar sua colocação
íala que durante todo o ano duas vezes ao mês serão realizados mutirões governamentais
Com o intuito de demonstrar as ações que durante o ano estão sendo realizadas pelo
governo municipal e ainda tem prestação de serviço à população. O Sr Presidente neste
momento convida todos a participarem do próximo e fala que a SEMAT participa levando
uma série de informações ambientais e turísticas à população. Neste momento o Si-
Presidente distribui panfletos usados para sensibilização aos presentes, e fala sobre os jogos
educativos destinados ao público infantil atendido pelo programa. A palavra é passada ao
Sr Roberto Scarpari que aproveita o ensejo do assunto anterior relatado pelo Sr Presidente
que trata sobre as áreas alagadas e fala sobre o disperdício de madeira para construção de
pinguelas (pontes de madeira usadas como passarela em áreas alagadas), pois só incentivam
as famílias a permanecerem em áreas de risco e infbrma que o IBAMA entrará em contato
com o Procurador Federal para falar sobre o assunto. Assim terminado os assuntos pautados

o Sr Presidente dá conhecimento aos Conselheiros presentes sobre a chegada de dois
ocios, um da CONALT - Conselho de Desenvolvimento Social dos Bairros de Al:amira.
cntidade que representa bairros, que tem como Presidente o Sr Justino da Silva Bequiman
Conselheiro Titular do COMAM e Representante da CONCOMAT - Conselho
(omunitário do Município de Altaniira, que neste documento acusa que a entidade que o
mesmo representa já não existe mais há meses e neste mesmo documento solicita sua
icpresentação como titular da CONALT e ainda indica outro nome para seu suplente na
composição do COMAM. E ainda recebemos outro oficio da CONBEMAT - Conselho dos
lairros e Entidades do Município de Altamira que também é uma entidade representante de
ftiirros, que tem como Presidente o Sr Dilermando Luiz Zortéa, que confirma a não

isténcia da CONCOMAT e indica o nome de dois representantes da CONBEMAT para
compor o COMAM, assim como a entidade do Sr Justino Bequiman, mas a CONBEMAT

julga com mais direitos em assumir a cadeira, por ser uma entidade mais antiga e com
maior credibilidade. Tendo explicado os fatos o Sr Presidente fala que acha prudente enviar
ccio ao Sr Francisco Leite Sobrinho Presidente da CONCOMAT, para averiguar a real
huação da entidade para só assim realizar nova votação para eleger entidade apta a ocupar

uposta vaga. Todos concordam e o Sr Presidente diz que as atividades da reunião foram
encerradas, mas pergunta se alguém ainda tem algo a dizer. A Sra Maria Augusta se

anifesta dizendo que é interessante reenviar oficio a SECTAM solicitando um Posto para
\Itamira. Todos concordam e a reunião é encerrada. Então o Sr Presidente agradece a

esença de todos, desejando - lhes uma boa tarde. Nada mais tendo a tratar, eu, Elisângela
Silva de Oliveira, responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será
assinada por mim e pelo presidente do Conselho Municipal de \lei() \mbiente. .Altamira,
\ ate e trés dc íe\ cieiro dc dois nul e setc

Ata da 13 Reunião Extraoidiiiaria do ( ouse) ho MuniciaI do Meio Ambicine. real iiada no dii 2 de
fevereiro de 2007. ciii .AIta mi ra-PA 	 41

Pagina 4 de 4



COMAM	 :3
FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 n° 13'	 Extraordinária: O 110

Data: 23 de Fevereiro de 2007
Hora: 1 õh
Pauta:	 1 Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias 2007

2. Esclarecimento do IBAMA acerca das reuniões realizadas com SECTAM
3, Outros a deliberar.

N°	 Conselheiros	 Instituição	 P	 F
01	 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONCOIAT
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho 	 CONCOMAT
03 Titular: Antônia Meio cia Silva 	 FVPP	 -
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 F\TPP	 -
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z - 57
06 Suplente: Laudio Castro LeiteColônia dePescadoresZ-57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT
OS Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: (ileidson de Oliveira Marques 	 CAMPEALTA
lO Suplente: Oséas Bezerra Barros	 CAMPEALTA	 -

li Titular: Solange Henchen Trevisan	 (JFPA
12 Suplente: Joselma Fernandes do Nascimento 	 U'EPA
13 1 Titular: Walber Feijó de Oliveira	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA
15 Titular: Júlio César Kalber	 SEMEC
16 Suplente. Raiiminda Silva de Oliveira 	 SE1EC	 Ç
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos	 Ministério Público
18 Suplente: Mavsa Gualberto da Silva 	 Ministério Público	 Ç
19 Titular. Francisco Eduardo Modesto da Silva 	 SEMAT
20 Suplente: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEN'LAT

i SEJ?f A ( '( )E.S':

oniatu ultaiuti'j
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COMAM	 1
INSTA LA ÇÃO 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;

Iii.	 Ordem dodia;

IV. Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

• Regulamentação dos capítulos da Lei Ambiental de
Altamira - Pará e atualização do Regimento Interno do
COMAM;

• Vinda dos técnicos da SEMA para Altamira;
• Cursos PNDPA;

.	 Outros

VII. Informes gerais.

• Visita dos técnicos da SEDURB e as reuniões
da comissão;

• Chegada de técnico, para falar sobre a usina
verde, dias: 11 e 12 de dezembro de 2007.

Avenida Via Oeste. n. 3300— Independente 1 Ccp 3'2-
comam aamra(,vahoo.com.br	 !\Ilamira - I'ar
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