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CONSELHO MIC1PAL DO MEIO AMBIENT

ATA DA 19 a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM,
REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO 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 triçésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e sete, das dezesseis horas e iez
minutos às dezoito horas e seis minutos na sala de reuniões da SEMAT, sito à Avenida Via Oeste. n
3300. em Altamira-Pará, sob a Presidência do liustrissimo Senhor Titular da Secretaria Municipal da
Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Mun!cipal do Meio Ambiente o
Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Supentes do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 10 do Uvro de presença.

O Sr<'. Francisco Eduardo Modesto da Silva Presidente do COMAM e representante da Secretaria
MLLnicpal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT passa a palavra para Elisângela Silva e
Oiieira para que a mesma confira o quorum e leia a ata da reunião anterior. A conferir o quorum às
dezesseis horas e dez minutos Elisângela Silva de Oliveira constatou que a reunião já poderia ser
niciada. Após a conferência do quorum foi ida a ata da 18 Reunião Ordlnána do Conselho Municipal de
Meio Ambiente - COMAM, que foi aprovada por todos os conselheiros presentes. O S. Washington
Luis Alvas de Mesquita, convidado do COMAM e Administrador do Mercado Muric:pal! Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI, comenta uma parte na ata que fala da questão
dos animais soltos nas ruas e acrescenta que além dos animais têm muitas árvores que !mpedem o
tráfego nas vias públicas, pois, após a reformulação do código de postura essas questões foram
esquecidas. Esse mesmo comenta outra questão apontada na ata que é tráf ico de peixes. onde o
mesmo fala de sua preocupação acerca de experiências pessoais que comprovam o fato, pois é
comprovado que o peixe do município é contrabandeado a preço baixo, para ser vendido a preços -
altíssimos. A palavra é passada ao Sr°. Presidente que propõem a plenária que seja iniciada a pauta,
que é: Aterro Sanitário no município de Altamira - Pará. Todos concordam que a pauta seja iniciada, e o
Sr°. Presidente fala que a respeito do terreno a ser adquirido para a construção do aterro sanitário, onde
á iouve várias reuniões para tratar desse assunto e somente uma área está disponível, em termos
técnicos, para aquisição. Esta área foi visitada, analisada e aprovada pelo técnico, Sr. Rafael
Nascimento Filho, do Museu Emílio Goeldi - MPEG e ainda, este mesmo técnico accmpanhou o Sc°.
Francisco Eduardo Modesto da Silva, na qualidade de Secretário Municipal da Gestão do Meio Ambiente 3
a Turismo - SEMAT, ao 1 COMAR, para falarem acerca dos procedimentos a serem adotados pela
Prefeitura Municipal de Altamira para aquisição da área; e também a própria Prefeita Municipal a Sr.
Odileda Maria de Sousa Sampaio e o Sr°. Tarcisio Sampaio, chefe de gabinete, foram ao 1 COMAR, dar
ceieridade ao processo e a partir de então o Sr. Presidente fala que não está a par por completo dos
procedimentos que foram adotados e solicita que o Sr°. Washington Mesquita fale mais acerca do
assunto.O Sr Wasghinton Mesquita fala que veio também um técnico da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - SEMA, que aprovou o solo, distância dos cursos d' água e a distância das moradias em
raiação ao terreno. só não foi aprovado a distância do terreno ao Aeroporto, que é de 16 (dezoitoY
cuilômetros, mas esse é um problema contomáv& só depende da vontade do governo federal. A palavra
é passada ao Sr<> . Edson Luiz Silva, convidado e representante da INFRAERO que perguntou ao S'
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ao Sr Washington Mesquita onde está localizado o terreno e se a distância foi medida por GPS. O Sr
Washng:on Mesquita responde que foi medida a distância do terreno por GPS e que se localiza na
comunidade da Serrinha e ainda que a Prefeita Municipal e o chefe de gabinete já autorizaram a compra
d'o terreno e área está totalmente legalizada. O Sr. Edson Silva diz que em questão da distância, pode
ser feito um acordo, poiso local foi o mais apropriado. O Si-0. Presidente fala que a palavra será passada
a Zelma Luzia da Silva Costa, Conselheira Sup!ente do COMAM e Representante da SEMAT, pois amesma acompanhou os encaminhamentos nos últimos dois meses. A Sr. Zelma Costa iniciou sua fala
se reportando à questão da importância em acelerar o processo de aquisição do terreno para construção
do aterro sanitário, a mesma fala ainda que a comissão de reciclagem das embalagens de agrotóxicos,
on SINDICORTE, começou suas atividades e precisa de um local para depositar os vasilhames Vazios
da agrotóxicos que será na área do aterro sanitário, por isso estão preocu pados com o ritmo do
processc de aprovação do terreno e estão dispostos a Colaborar com o que se fizer necessário e
também querem estar a par de todo o procedimento. Ainda com a palavra a Sra Zelma Costa faia que
esteve em audiência com a Prefeita e esta a incumbiu de dar resultados positivos em relação ao
C3MAR, para início dos trabalhos do aterro sanitário, a partir daí a SEMAT passou a identificar os
possíveis financiadores para a construção do aterro sanitário, e também passou a dar celeridade ao
processo de liberação do terreno para a construção. A partir de então, a SEMAT na pessoa da Sr.
Zeirna Costa iniciou todos esses procedimentos e após o aval positivo do 1 COMAR. estamos
aguardando um despacho da ANAC- RJ. Neste momento a Sr. Zelma mostra a plenária todos os ofícios
e procedimentos administrativos já adotados. O Sr Presidente pergunta ao Si-0 . Roberto José Scarpari,se o nstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. já tomou
aiguma nova providência em relação ao aterro sanitário. O Sr. Roberto Scarpari responde que não e que
está satisfeito com as providências adotadas pela SEMAT e agora é só aguardar se a nova presidência
da ANAC-RJ irá tomar alguma providência. A Sra Zelma informa que o Projeto do aterro completo está
no valor de três milhões e oitocentos reais. A palavra é passada ao Sr Roberto Scarpari que fala que
gostou da iniciativa da ELETROBRÁS em ter colocado em suas prioridades a questão da construção do
aterro, e ainda fala que no Termo de Referência do IBAMA, com a chegada da Usina Hidrelétrica, vai
conter em suas prioridades também a questão da construção do Aterro, e para finalizar suas colocações
o Sr Roberto Scarpan fala que pensou que a presença do SINDICORTE na reunião se devia a questão
das carcaças jogadas em terrenos baldios; mas o mesmo ainda se reporta que essa é uma
responsabilidade da vigilância sanitária. O Sr Washington Mesqui ta fala que o frigorífico tem que se
responsabilizar pelas carcaças também. A palavra é passada ao Sr Presidente que pergunta se mais
aiguém tem colocações a fazer acerca da pauta da reunião, não tendo ninguém se manifestado,a Sra -
Zelrna Costa sugere que o Sr Mayson Peterson Petrus Costa Umbuzeiro, Agente de Fiscalização
Ambiental da SEMAT; fale sobre a realização do Programa de Educação Ambientai Cidadão Consciente
Praia Limpa Verão 2007. Após o Sr Mayson Umbuzeiro falar sobre a realização do Programa, a Sra
Maria Augusta da Silva Neta Conselheira Suplente do COMAM e Representante da Associação das
Indústrias Madeireiras de Altamira - AIMAT, lamenta que o Sr Hodimar, coordenador da limpeza pública
do município. pela Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEOVI, não tenha vindo participar 

da jreunião, pois ao passo que o Programa de Educação Ambiental Cidadão Consciente Praia Limpa Verão -
Altamira e foi realizado pela SEMAT, a SEOVI, poderia estar fazendo uma limpeza completa no Porto
Seis na Orla do cais, pois é uma vergonha que os garis tenham que varrer as folhas nas ruas e não
partícipam de um mutirão de limpeza no Porto Seis. Os demais conselheiros aprovam a fala da 

SraMaria Augusta. A palavra é passada ao Sr Edson Silva que diz que a iNFRAERO trabalha muito com a
questão da Educação Ambiental, e é muito importante que a SEMAT se preocupe tanto em solucionar o
maio., problema do momento que é a questão de solucionar o lixão a céu aberto de Altamira, e para.
contbuir ainda mais a INFRAERO procura firmar a parceria entre a INFRAERO, IBAMA e SEMAT.
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COMAM

FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião- Ordinária 	 a° 19	 Extraordlnárla:LIJ n°

Data: 31 de agosto de 2007
Hora: 16h
Pauta:

Aterro Sanitário no Município de Altamira-Pará.

PF

1
Suplente: Paulo Ferreira Lopes 	 COWALT

rÕ3 Titular: Antõnia Meio da Silva	 FVPP

05Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos
Oro Suplente* EvaidO Guimarães d8_

Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa
o8 S lente: Maria Augusia da Silva Neta
09jjitular:GleidSOfl de Oliveira Marques
10 i Suplente: Oséas Bezerra Barros

1 2 Suplente*. João Evangelista Pereira Primo
13 Titular » Walber Feijó de Oliveira

Suplente: _Roberto José Scarpari
15 Titular: Júlio César Kalber

HTuplente: Rairnunda Silva de Oliveira
--7- -Tit-u-lãi- Rib -a- m--ã,, Fóios S* ã^n"tõs
18 Suplente: Maysa Gualberto da Silva
1TTitTancisc0EdUard0M0deSt0das

1-20 	 Luzia da Silva Costa

OBSERVA ÇOES:

Co1ônade Pescadores Z-57
Colónia de Pescaiores Z -57
AIMAT
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COMAM

INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES:

1.	 Verificação da presença e existência de "quorum" para sua•
instalação;

(6 membros ria primeira convocação e 3 membros na segunda
convocação, após 30 minutos.)

II.	 Aprovação da ata da reunião anterior;

Ordem do dia;

IV. Leitura e despacho do expediente;

V. Prestação de contas;

VI. Assuntos pautados:

Aterro Sanitário n• Município de Altamira

Vu Informes gerais.
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