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CONSELHO MUMCI pAL DO MEIO AMBIENTE
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ATA DA 31 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO DIA
26 DE SETEMBRO DE 2008. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi presidida pela Ilustríssima Senhora Secretária Municipal da Gestão do Meio
Ambiente e Turismo e Presidente (10 Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. aSenhora Zelma Luzia da Silva Costa,

No i g
ésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e Oito, das dezesseis horas e vinte e

três minutos ás dezessete horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do Centro de
Artanato de Altam ira - CAA, sob a presi
Tituar e Secretária Munic	

dência da ilustríssirna S. Zelma Luzia da Silva Cosia.
ipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT. Reuniram-se os

Conselheiros  Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CO\1Al.
conÍrme assinaturas Constantes á filha 27 do livro de presença. .A reunião é iniciada pePres : dent

e coir, os cumprimentos de boa tarde, e logo solicita que Sara Alves dos Santos confira o
quorum e faça a chamada dos conselheiros tendo, portanto conferido o quorum dá seqüência aos
trabalhos a serem realizados na reunião, e pergunta aos membros se há alguma proposi ção da Ata
da Reuniâ Ordinária do COv1Al. não havendo nenhuma, a Ata foi aprovada por todos.
Dando seqüência aos trabalhos a Presidente Sr. Zelma Luzia da Silva Costa pede que seja inserido
mais um ponto pauta na ordem do dia a pedido da SEMAT - Secretaria Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo, que é sobre o processo de licenciamento ambiental de\
emprendirnentos de extração mineral e precisa que os conselheiros ajudem a dirimir a situação.	"sProseg iino para o primeiro ponto de pauta; Co nstrução do Aterro San itário, a Sr. Presidenteinforma que o consórcio de gestãodos resíduos sólidos entre os dois municípios: (Altamira eVitória do Xin gu)já t'oi concluída a parte final do projeto. e que foi entregue ao ministério público
no dia onze de agosto do ano em curso, prazo em foi expedido pelo juiz. e o local a ser instalado
S. 	 no município de Vitória do Xin gu. para construir a célula no novo local precisa da 	 \,..desapropriação da área para que possam ser depositados os resíduos que também poderá atender
cjit Tros municípios vizinhos que queiram, é só fazer o consórcio junto ao município de Altamira. -
No segundo ponto de pauta: Efluentes no Rio Xin gu. a Presidente diz que a Prefeitura de A!tarnira
receu no último dia cinco de agosto do ano d e i 'cio mil e oito. e foi lavrada urna multa diária no
\a!o de RS 5.000.00 expedida pela Operação Guardiões da Amazônia, devido o problema da água
que cai na parede da Orla do Cais no Rio Xinu. No entanto a Secretaria de Recursos Hidricos
está sendo informada, desde que a Prefeitura Municipal de Altarnira recebeu essa multa está em
andamento o processo de encaminhamento dos documentos de auto de infração e notificação em
nom do Sr', Silvano Silvério que é Diretor da Secretaria de Recursos Hídricos. existente em
Brasflia aue por suavez foi enviado oficio via e-mail, fax e correios, informando - o da situação

Aa d	 - Reunià Ord i i,,ar;!a	 !: \!L:ncHa d	 reajzada n da 26 de seremhr 	 CC.
-. \ Oeste - indeendec 1 - n 33úC - CEP: 68372-6j0 - Aarn j ra --Pará - Te1:(93 35! 52714

Pá g ina 1 de 3



43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

em nosso município e Convidando o mesmo a estar nessa reunião, para nos ajudar a construir e
proeto técnico com vistas a Solucionar o problema, só que até o presente momento não obtivemosnen fiuma resposta. mas não v

amos desistir iremos continuar insistindo para serem tornadas as
de\ idas providências quanto ao esgoto que vem sendo derramado no Rio Xin

gu a muito tempo.
Passando para o terceiro ponto de pauta: Operação Arco Verde: a presidente S. Zelma Costaque Altamira foi contemplada entre um dos municípi 	

diz
os para ser apresentada a Operação ArcoVere. porque desde que i	

mniciou a Operação Arco de Fogo. nós coeçamos a tramitare	 inncarnjnhaeno de documentação solicitando a vinda de urna pessoa para fazer essa 
apresentação.na qLiaj 

seria alguém da Casa Civil, onde convidamos a Si Duma Varia Rousseff\ljnjstra da Casa
e a mesma deferiu de que seria o Dr° Johanes Eck que estaria vindo para fazer a apresenta çãohoje na 3 ia 

Reunião Ordinária do COMAM, e depois de muitas ligações e persistência ao m dc
dia de ontem Sara Alves dos Santos responsável pela secretaria executiva do COMAM que está àfrente dos encaminhajentos falou por telefone com a Casa Civil e foi informada de que o Dr.Johaness Eck não poderia estar presente por conta do período eleitoral das eleições, e que seria
novamente marcada urna nova data para o próximo  mês de outubro. afim de que poderemos
assiir o que representa a Operacão Arco Verde. No quarto ponto de pauta: Prestação de Contas
do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a Sra. Presidente ex plica que a prestação de contas é
atualizada diariamente pelo do Agrônomo Charles Alves de Souza que tem a responsabilidade de
estar sempre monitorando os l icenciamentos. Hoje na SEMATjá existem cerca de noventa e oitop
rocessos em andamento na secretaria com: quarenta e seis Licenças Prévias (LP). vinte e oito

Licenças de Instalação (LI) e vinte e quatro Licenças de Operação (LO). levantamento quantitativo
até a mês de setembro do ano em curso, e em seis meses de existência do Fundo Municipal de
Meie. Ambiente já tem na conta o valor de RS 4 5 .8 12.46 essa prestação de contas deve ser feita
mensal ao conselho de meio ambiente porque é um direito que os conselheiros têm de estar cientes.
A S. Zelma Luzia da Silva Costa Presidente do COMAM, propõe aos conselheiros a aprovaçãode uma Prop

osta para equipar a Secretaria conforme a opinião dos conselheiros, essesequi p
ainent5 serão de suma importância para agilizar o trabalho de fiscalizações dos agentes daSE'RT.

portanto fica nas mãos dos conselheiros para a aprovação da retirada do valor total de RS
100.00 para efetivar a compra dos seguintes equipamentos: um (01) Not Book: dois (02) GPS:

urna 0l) Tela de Projeção: dois (02) Decibelímetros: unia (01) Cârnera Foto gráfica Digital: um
(01) Data Shov: dois (02) Computadores' um (01) Ecobatjmetro e um (01) Opacímetro, 

portanto
tenda todos concordado com a proposta. a Presidente dar por aprovada em plenária por todos os
conselheiros presentes: a mesma agradece em nome do conselho municipal de meio ambiente pela
retira no valor RS 31.100.00. Prosseguindo para o quinto ponto de pauta: Multa Torneio dePesca do Pacu de Serin ga, a Presidente informa que o Xingu Praia Clube em nome do Sr. José
Lbiraara Caldas Araújo foi lavrado um Auto de infracào pelo médico veterinário o Sr'. Júlio
César Mever Júnior da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA no dia vinte coito de abrilde dois Mil e oito por não ter a devida autorização para a realiza ção do Torneio de Pesca. Fizemosdefesa por conta da multa, e está em trâmite judicial, ma s até agora ainda continua interditado.zemos também a inter!ocução com a Coordenadoria de Pesca do Estado - SEPAq. mas nãoobtivemos nenhuma resposta ' 	Conselheiro da Colônia de Pescadores o Sr' Raimundo Nonato
Gornes dos Santos, pede a palavra e diz que ele enviou um oficio denunciando para que SEMA

.ta da 3 Ret; O±nárja do Cne0 Muniçipa1 do 	 mbiente, realizada no dia 26 de serembrc de 2íS.
Oeste - indepedente 1 -	 330C—CEP: 683 72-61 O - A!tamjra —Pard - Te93) 	 1 52i4
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tomasse providências contra essa ação de pesca predatória. A palavra é passada a Presidente,
dizjã ter feito encaminhamentos junto a SEMA. para que haja fiscalização junto com o

&A. SEMAT	 iBAf-,SEN . Policia Civil e SEPAq. O Sr. Júlio César KaIb Conselheiro titular da SEMCpede a palavra e sugere que o regulamento do Torneio de Pesca do Pacu de Serin
ga passe ecConselho Municipal de Meio .Ambiente. o seu Regimento interno e que seja 

garantido junto ac
Xini Praia Clube, e o COMAM fica responsável pelas deliberações que o caso requer.
Continuando a Presidente S. Zelma Costa fala da paut a de inserção feita a pedido da SEMAT.
rara Colocar diante do conselho que precisa ser dirimida a situação de uma Licença Prévia (L

o cidadão deu entrada com o nome da empresa a razão social e depois 
pediu ue tLmodiricada para o nome de pessoa física, ai

	

	 ss
veio às vistorias, novamente o cidadão quis \oltar o

nome da empresa para a razão social, com o nome que foi dado a entrada primeiro, mas a 
SEMAT

não pode Fazer isso porque já foi publicado em jornal de circulação estadual e esse é o caso da
SEM.AT não poder tomar a decisão sozinha, então o conselho de meio ambiente 

p recisa Juiaar etorna, urna decisão correta. Os conselheiros em comum acordo acharam melhor fazer urna
extraordinária a ponto de analisar porque a Cerám ice Santa Clara quer mudar o nome no 

processo
e Licenciamento Ambientai? Ficou marcada urna extraordinária para o dia dez de outubro do ano

de dais mil e oito sexta-feira para tratar exclusivamente do assunto. Encerrando a SF. Presidente
Zeim Luzia da Silva Costa pergunta se mais alguém ainda gostaria de se manifestai', não ha\ endoentão ninguém se manifestado a mesma agradece a presença de todos e se despede. desejando que
todos tenham urna boa tarde. Nada mais tendo a tratar eu. Sara Alves dos Santos, res

ponsdvej orsecrelariar esta reunião. iavro a presente ata que será assinada por mim e pela presidente cioConsdho Municipal de Meio Ambiente, a S. Zeima Luzia da Silva Costa. Altamira. 
\ inre e sefsde setembro de dois mil e oito. 	 •-.	 -	 .--	 - -	 ................-_4., -

	 - -
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COMAM

LVSL-1LACO DAS REUAJÕES:

1. Verif caoàc da presença e e\iStêncja de UOrufl " para Sua instaiaco:(6 membros na primeira CCç	 e 3 memhro	 segunda COflvocaçaoós 30 minutos.

I. .Aprc aco da ara da reuriio anterior:

fli. Ordem dc dia:

l	 Leit':	 c: espaciy, dc exredjepte

V. P esta., de contas

1 -::	 :a:.rad:y

1. Consrruço do Aterro Sanitário;

2. Efluerte no Rio Xingu:

3. Operação Arco Verde:

4. Prestaç de Contas - FNMÀ/Ljcenc j arnento Ambiental no
Município de Â!tamjra:

5. Mufta Torneio de Pesca do Pacu de Seringa.

Tt:es gais.

--

7/il5.
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