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ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA (97)
REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE DE ALTAMIRA- COMAM

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

Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -

COMAM, o Senhor Luiz Alberto de Araújo. No vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do

ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, no Gabinete da Secretaria

Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, situado a Travessa Lindolfo

Aranha, número quinhentos e sete no Bairro Centro de Altamira-Pará. Reuniram-se os

Conselheiros, Maria Lucimar Lima Souza, Thaynara Viana Cavalvante ambas

representantes do IPAMB; Márcia Nascimento Castro representante da FVPP; Magna Sales

da Silva, Zulmira da Paz Carvalho da Silva representantes da SEMED; Rodrigo de Oliveira

16	 Cardoso representante do Recanto Cardoso e Rairys Cravo Herrera, representante do IOEP,

17 que compõe o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. A reunião foi iniciada

18
	 pelo Presidente, o Ilustríssimo Sr. Luiz Alberto de Araújo, representante da SEMAT, que

19
	 cumprimenta a todos, e faz um breve relato sobre autuações junto as torres da Vivo e Tim,

20
	 ambas operadoras de telefonia inclusive sobre processos com defesa já indeferida. Em

21
	 seguida o conselheiro Rodrigo arguiu sobre a possibilidade de o conselho ter vistas do

22
	 processo antes do mesmo ser julgado, uma vez que entende ser necessário por parte dos

23
	 conselheiros conhecer o teor do mesmo para melhor julgá-lo; em seguida falou sobre a

24 aprovação do projeto APATA junto ao Fundo Municipal de Meio Ambiente; também sobre

25	 a autuação da Norte Energia referente à maus tratos da água no ETI do Jatobá e o descaso

2627 com o meio ambiente; tratou também sobre a necessidade dos engenheiros que desejam

protocolar processos junto a esta Secretaria estejam devidamente cadastrados no Cadastro

	 7
Técnico até o dia dezessete de fevereiro deste ano, através do formulário de Cadastro28

Técnico Profissional (que é uma exigência legal no COEMA e CONAMA),disponível na29

sede e também no site, que foi o próximo assunto, uma vez que a breve informatização do30

sistema de nossa Secretaria irá viabilizar muitas das nossas atividades pois através do site31
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poderá ser realizado, consultas de processos de licenciamento ambiental, denuncias e outras

informações ambientais como leis, o que nos trará uma integralização de ideias.

O presidente ainda reforçou a importância deste conselho e o desejo do crescimento do

mesmo uma vez que a demanda só tem aumentado, expressou a sua disponibilidade para os

membros terem livre acesso aos processos. No mais falou da necessidade de denúncias para

que haja ou não o licenciamento que é o caso de algumas casas de shows do município;

Tratou também da Lei de Taxas aprovada no ano de dois mil e quatorze que viabilizou o

bom funcionamento da secretaria neste ano, uma vez que evita irregularidades, aumentando

valores de empresas exploradoras, não deixando nossos empreendedores locais passivos.

Sem mais a tratar no momento o senhor Luiz Agradece a todos os presentes e encerra a

reunião às 10h17min ( dez horas e dezessete minutos), da qual foi lavrada a presente Ata,

que após lida e aprovada será assinada por mim e os demais membros deste conselho.
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IPAM-

Titular - Maria Lucimar Lima Souza (93. 99 188.7660) lucimarsouza@ipam.or.br

Suplente —Nara Otília de Barros Florêncio (93.99127.4863)

nara.florencio(ipam.org.br
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Colônia Z-57 -

Titular - José Eládio Botelho (93.99148.0276/3515.0006/3515.5155)

joseeladio(gmail.com

Suplente - Lúcio Vale de Sousa (93.99141.8847)

coloniadospescadoresz57hotmail.com

SIRÁLTA -

Titular — Carlos Renato Leal Bicelli (93.99169.1047)car1osbicelli(.i)hotmail.com

Suplente - Maria Augusta da Silva Neta (93.99125.1294) augusta.neta@yahoo.com.br

Recanto Cardoso -

Titular - Janilde Cardoso dos Santos (93.99171.0249/3515.0945) iancard(bol .com.br

Suplente - Rodrigo de Oliveira Cardoso (93.99154.8237)

cardoso .rhodri go(hotmai 1. com
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FVPP -

Titular - Bruno Lourenço Kempner (93.99175.1475) fvppaltamira@yahoo.com.br

Suplente - Márcia Nascimento Castro (93.99133.0398) fvppaltamira@.yahoo.com.br

SEMAT -

Titular— Luiz Alberto de Araújo (93.99110.0016) semataltamira@hotmail.com

Suplente - Lúcio Francisco de Paula Costa aimatreflorestadora@yahoo.com.br

SEMED -

Titular - Magna Sales da Silva (9).3515. 1033) semecait@bol.com.br
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Suplente - Zulmira da Paz Carvalho da Silva (93.99171.1025/3515.1033)

zulmirapaz@bol.com.br

MP ESTADUAL -

Titular - Rosana Luiz (93.3515.1696) rosanaiuiz@mp.pa.gov.br

Suplente -
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IBAMA -

Titular - Tatiane Maria Vieira Leite (9 3).98409.5416)

Suplente - Mendeli de Sales Souza (93.3515.1798/3515.1748)

mendeil.souza@ibama.gov.br

Inst. Oficiais Ensino e Pesquisa -

Titular - Rairys Cravo HerrerafUFPA (93.99147.8949/3515.2112) 	
O	 6

rairvs(gmai 1 .com	 rairys@ufpa.br

Suplente - Inês TrevisanlUEPA inesatm@yahoo.com.br
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