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ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE COMAM, REALIZADA EM 29
DE JANEIRO DE 2010, ALTAMIRA -
PARÁ.

A reunião foi presidida pela ilustríssima senhora Zelma Luzia da Silva Costa,
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM e Secretária
Municipal da Gestão do Meio Ambiente e turismo - SEMAT.

Ata da 461 Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM,
realizada no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dez, no Auditório do Centro de
Artesanato de Altamira CAA, sito á Rua Acesso II, N° 800 - Premem. A reunião é
presidida pela ilustríssima senhora Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
COMAM, Zelma Luzia da Silva Costa, titular da SEMAT e Presidente do COMAM.
Reuniram-se os conselheiros titulares e suplentes que compõem o Conselho municipal do
Meio Ambiente - COMAM, com assinaturas constantes a folha 04 do livro de freqüência
de assinaturas. A reunião teve seu inicio às dezesseis horas e vinte minutos tendo seu
término às dezessete horas, onde a senhora presidente pergunta as entidades presentes
se têm informes. Os conselheiros titulares e suplentes aprovam a Ata da 45a reunião
Ordinária que será também enviada a SEMA para o processo de Descentralização
Ambiental. O conselheiro Sr. Jaderci fala sobre o Parque Temático Recanto Cardoso que
está em plena atividade e com todas as Licenças Ambientais em dias. A conselheira
Márcia da FVPP está iniciando as atividades para 2010, comunica que dia 1 0 de fevereiro,
a FVPP estará em um evento doando mudas para a comunidade. O conselheiro Júlio
Kalber representante titular da SEMEC informa que a SEMEC tem vagas sobrando para
todos os alunos que estiverem precisando. Conselheiro Lúcio da AIMAT informa que as
10 mil mudas já estão prontas para cumprir o Termo de Audiência da Cerâmica Santa
Clara, porém em fase de viveiro, novas espécies florestais para jardinagem urbana.
Jhonhin convidado fala a respeito da Educação ambiental nas praias, que terá uma
dinâmica melhor na limpeza das praias, fala sobre o armamento dos fiscais junto a
aprovação de um projeto na câmara com os vereadores. Conselheiro Sr. Lúcio da AIMAT
também complementa que faz parte do Conselho de Segurança e diz que foi aprovado o
armamento da Guarda Municipal com posterior treinamento, e poderá ser implantado de
acordo com o Conselho. Conselheiro Sr. Jaderci comenta a respeito do Mirante e fala da
segurança que existe naquele local. A presidente Sra. Zelma informa que os trabalhos da
SEMAT estão em andamento correndo com tranqüilidade, sobre o BB cobrança que já
está sendo gerado na própria secretaria, que esta sendo consolidado a Descentralização
junto a SEMA, com a Sra. Solange da SEMA. A presidente Sr'. Zelma informa que os
funcionários já estão usando o fardamento, comunica que a secretaria terá segurança
elet'rônica e identificador de chamada para que a secretaria tenha capacidade de Gestão
dentro da secretaria. Informa também sobre o extrato da conta do BB cobrança do
Licenciamento Ambiental. O ponto de pauta é aprovação do Calendário das reuniões do
COMAM, Sra. Zelma fala sobre a mudança da data do calendário da reunião do dia 24 de
dezembro para o dia 17 de dezembro de 2010, com aprovação do Conselho. A segunda
pauta da reunião Sra. Zelma fala sobre a areia que os carros que transportam areia na
rua, causando danos a população, pauta colocada pelo conselheiro ítalo representante do
Ministério Público	 propõe uma forma de fazer a limpeza das ruas por onde os carros
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passam. Sra. Márcia do FVPP diz que na hora que meche no bolso o empreendedor toma
providências na hora que aplicar a multa, Sr. Jaderci diz que o melhor é chamar o
empreendedor para uma reunião e ouvir o lado do empreendedor. Silvia concorda com o
Sr. Jaderci que faça reunião para esclarecimentos e caso não seja tomado providências
aí sim aplicar a multa, pois a maioria dos carros da frota são carros velhos. Sr. ítalo
conselheiro dá sugestão que o empreendedor seja chamado para um diálogo e chegar
uma proposta sobre o transporte de areia na cidade. Sra. Zelma fala das três propostas
primeira que o transporte de areia seja feito com a areia seca e não molhada, que o carro
seja coberto com a lona preta, Sra. Zelma propõe que dois conselheiros acompanhem a
proposta junto a reunião com as empresas de transportes de areia. Sra. Márcia
conselheira fala sobre a obstrução das calçadas enfrente a casa do sorveteiro, e um som
obstruindo a calçada enfrente uma farmácia esquina com a Tv. Agrário Cavalcante e Rua
Manoel Umbuzeiro. Sr. Júlio KaIb conselheiro sugeri a limpeza da rua com a retirada da
areia com os carros da SEOVI com a limpeza da rua, principalmente de onde sai a areia.
La do empreendedor que transporta a areia. Sra. Zelma propõe que seja gerado uma
resolução de acordo com os deferimentos feitos aos empresários do setor com o
Conselho em relação ao transporte de areia na cidade e que seja repassado aos
empreendedores esta resolução. Encerrando, a Sr'. Presidente agradece pela presença e
atenção de todos os conselheiros e convidados que se fizerem presentes, e s despede 	 A
desejando a todos uma Boa Tarde.

dc	 '3clÂ°'.

Avenida Via Oeste. n' 33(H) - hdependcnte 1 - CEP: 6S3 7/2-010 - AOamira-Parã
lei (93) 3515-2714- e-mail: comam aIiamirava1ioo.com.br

9ICk^VxC^C PA vC.tz	 cO' ¶jcA


	Page 1
	Page 2

