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ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DO
4
	 CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO

5
	

AMBIENTE - COMAM, REALIZADA NO
6
	

DIA 25 DE MAIO DE 2007, EM ALTAMIRA -
7
	

PARÁ.
8
9

10
	

A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Gestão do
11
	

Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
12 COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva.
13
14	 No vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas e
15	 trinta minutos às dezessete horas e cinco minutos, na sala de reuniões da SEMAT, sito à
16	 Avenida Via Oeste, n° 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor
17 Titular da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e
18	 Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Senhor Francisco Eduardo
19	 Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho
20	 Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 07 do livro de
21	 presença. A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente que cumprimentou a todos dando boa
22	 tarde e logo pediu para que a reunião tivesse prosseguimento com a chamada, o que foi
23	 feito por Elisângela Silva de Oliveira, que ao chamar constatou, às dezesseis horas, que
24	 não havia quorum e conforme o Regimento Interno no capitulo VI artigo17 e Parágrafo
25	 Primeiro, que declara: O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença
26	 minima da maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se Os

27	 suplentes no exercício da titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a
28	 realização da reunião em primeira convocação, a segunda convocação será realizada
29 tonta minutos após, com os membros presentes garantindo o quorum mínimo de um terço
30	 de seus membros integrantes (três integrantes). Logo, na segunda chamada, às
31	 dezesseis horas e vinte minutos, havia quorum e a reunião foi continuada por Elisângela
32	 Oliveira que faz a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em
33	 seguida o Sr Presidente passou à primeira pauta: Programação para a III Semana
34	 unicir,al de Meio Ambiente, falou que foi marcada uma reunião extraordinária para tratar
35 somente sobre a programação da semana de meio ambiente, como não houve quorum o
36	 Sr Presidente autorizou que o nome do Conselho Municipal de Meio Ambiente fosse
37	 utilizado na realização do evento: II Passeio Ciclístico Ecológico de Altamira, explicando
38	 cine serviria para dar maior visibilidade ao próprio conselho. Tendo dito isto ninguém se
39	 opôs; explicou também, que o evento será realizado no dia três de junho do ano em curso
40	 e todos os procedimentos já foram tomados. O percurso este ano se iniciará na orla do
41	 :, ais e percorrerá algumas ruas da cidade com chegada também na orla do cais, o Sr
42	 R residente mostrou os cartazes e fichas de inscrição do evento bem como explicou todo o
43	 processo de divulgação e da realização do evento no dia determinado. Após concluir o
44	 assunto o Sr Presidente fala do outro evento que será realizado no âmbito do Projeto
45	 Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira, convênio n° 10812005 FNMA/MMA, que
46	 terá como titulo Apresentação do Diagnóstico do Zoneamento Ecológico-Econômico
47	 Participativo de Altamira, que será realizado no dia seis de junho de dois mil e sete no
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48	 Centro de Convenções e Cursos, com início às oito horas foi distribuído entre os
49	 presentes convites para este evento. Prosseguindo à segunda pauta que foi: Participação
50 da SEMAT/COMAM, na primeira Reunião para Formação do Conselho Consultivo das
51	 Florestas Nacionais, em Novo Progresso, no dia vinte e nove de maio de dois mil e sete,
52	 o Sr Presidente comenta que a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e
53	 Turismo recebeu um convite do IBAMA para que participasse nesta reunião para
54	 formação do Conselho Consultivo, que é muito importante que o município participe
55	 ativamente. O Sr Mário Henchen, Conselheiro Titular do COMAM e Representante da
56	 Universidade Federal do Pará - Campus de Altamira perguntou da importância da
57	 formação do Conselho Consultivo, o Sr Walber Feijô Conselheiro Titular do COMAM e
58	 Representante do IBAMA/Altamira respondeu que o Conselho Consultivo tem um
59	 importante papel para subsidiar discussões para execução do Plano de Manejo nas
60	 Flonas recém formadas. Tendo todos compreendido o exposto, o Sr Presidente passa à
61	 última pauta que foi: Participação da SEMAT, no encontro com o Fundo Nacional do Meio
62	 Ambiente, para falar sobre o Projeto Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira. em
63	 Santarém entre os dias trinta de maio e primeiro de junho do ano em curso , o Sr
64	 Presidente ressaltou que este evento servirá para que os principais responsáveis pelo
65	 Projeto tirem suas dúvidas a cerca da consolidação do mesmo, e explicou em linhas
66	 gerais como se daria este encontro. Não tendo ninguém se manifestado com relação a
67	 esta pauta o Sr Presidente deu prosseguimento à reunião mostrando aos conselheiros
68	 uma documentação da comissão de moradores do Bairro de Brasília atingidos pelo Posto
69	 Arco íris, em relação à água contaminada por petróleo, que foi enviada para que o
70	 Conselho de Meio Ambiente tome as providências cabíveis. Tendo lido o referido
71	 documento o Sr Presidente junto à plenária decidem que será encaminhada
72 documentação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMMA, anteriormente
73	 SECTAM, bem como para o Ministério Público, para que eles concedam a esse conselho
74	 cópia de todo o procedimento administrativo e tomada de decisões referentes ao caso,
75	 para que assim o COMAM, envie cópia destas documentações aos moradores e decida,
76	 em plenário, qual a melhor forma deste Conselho agir para solucionar o caso. Tendo o
77	 plenário decidido isto, o Sr Presidente pergunta se mais alguém gostaria de se manifestar,
78 não tendo ninguém se manifestado o mesmo despede-se e agradece a presença de
79	 todos. Nada mais tendo a tratar, eu, Elisângela Silva de Oliveira, responsável por
80	 secretariar esta reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo
81	 oesidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Altamira, vinte e cinco de maio de
82	 dois mil e sete. 	 ,iLv&. c &&	 -
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária L1	 no 16	 Extraordinária:LIIIIIjj n°

Data: 25 de maio de 2007
Hora: 16h
Pauta:

• Programação para III Semana Municipal de Meio Ambiente;
• Participação da SEMAT/COMAM, na Primeira Reunião para Formação

do Conselho Consultivo das Florestas Nacionais, em Novo Progresso,
no dia 29 de maio de 2007;
Participação da SEMAT, no encontro com Fundo Nacional de Meio
Ambiente, para falar sobre o Projeto Gestão Ambiental Compartilhada
em Altamira, em Santarém entre os dias 30 e 01 de junho de 2007.

N°	 Conselheiros	 Instituição	 P
01 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONALT	 E
02 Suplente: F.jlo Ferreira Lopes	 CONALT	 Ç
03 Titular: Antônia Meio da Silva 	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos 	 Colônia de Pescadores Z-57

	

Suplente: Edivaldo Guimarães da Silva 	 Colônia de Pescadores Z-57

	

T Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIMAT	 1

08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta 	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 CAMPEALTA
10 Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA 
11 Titular: 	 UFPA
12 Suplente: João Evangelista Pereira Primo 	 UEPA
13 Titular: Walber Feijá de Oliveira 	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari	 IBAMA
15 Titular: Júlio César Kalber	 SEMEC
16 Suplente: Raimunda Silva de Oliveira	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrigues dos Santos 	 Ministério Público
18 Suplente: Maysa Gualberto da Silva 	 Ministério Público
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva	 SEMAT
20 Suplente: Zelma Luzia da Silva Costa 	 SEMAT

OBSERVA ÇOES:
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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;

III
	

Ordem do dia;

IV
	

Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:	 /

/
• Programação para III Semana Municipal de Meio

Ambiente;

• Participação da SEMAT/COMAM, na Primeira Reunião

para Formação do Conselho Consultivo das Florestas

Nacionais, em Novo Progresso, no dia 29 de maio de

2007;

• Participação da SEMAT, no encontro com Fundo

Nacional de Meio Ambiente, para falar sobre o Projeto

Gestão Ambiental Compartilhada em Altamira, em

Santarém entre os dias 30 e 01 de junho de 2007.

VII. Informes gerais.

o
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e-mail: comam ai tamiraa yahoo. com.br
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