
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMB1LNTE

ATA DA 17 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -
COMAM. REALIZADA NO DIA 23 DE
.JUNHO DE 2008. EM ALTAMIRA -
PARÁ.

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

No vigésimo terceiro dia do mês de unho do ano de dois mil e oito, das dezesseis horas e
cinqüenta minutos ás dezessete horas e quarenta e oito minutos, na sala de reuniões da
SEMAT, sito à Avenida Via Oeste. n° 3300. em Altamira-Pará. a reunião é iniciada pela Sr.
Zelma Luzia da Silva Costa Presidente do COMAM e Secretária Municipal da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo: diz que há quorum para iniciar a reunião em segunda
convocação e pede para que Sara Alves dos Santos confira o quorum e logo em seguida
faça a chamada dos conselheiros. Após a conferência do quorum e a chamada do
conselheiros. A Sr. Presidente Zelma Luzia da Silva Costa (lá inicio aos trabalhos, dando
boas vindas aos senhores, do INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da SEMA-
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e DNPM- Departamento Nacional de Produção 

k
Mineral que estão em nossa cidade. A Sr'. Presidente Zelma Costa passa a palavra
senhor João Bosco do DNPM, diz que veio para Altamira implantar o licenciamneto de
Extração Mineral, dizendo também que o município solicitou a vinda deles sob medida de
urgência, por conta da Operação Arco de Fo go. e cumprimenta a todos dizendo que tem
grande prazer de estar em Altamira podendo também ser apresentado neste conselho de
Meio Ambiente. A palavra é passada ao senhor Edivaldo Figueira do INPE - Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, o mesmo cumprimenta a todos com grande satisfação em
estar fazendo parceria com o municipio de Altamira realizando os trabalhos de manutenção
na área meteorológica. Novamente corri a palavra o senhor João Bosco dizendo que fica a
disposição para ajudar no que for preciso, e ficará na cidade até ao meio dia de amanhã
terça - fèira do dia vinte e quatro de junho do corrente ano: e os mesmos se despedem, para
que possamos dar iniciar a reunião. A Sr'. Presidente Zelma Costa, inicia com os informes
dizendo que hoje nesse mesmo horário está acontecendo o GETIJR- Gerenciamento de
Informações Turísticas. em parceria com a PARATUR- Companhia Paraense de Turismo, e
UFPA- Universidade Federal do Pará, que veio implantar uni sistema de controle de
entrada e saída dos hóspedes nos hotéis, e fala também da 31 Reunião Ordinária do
FOMENTUR- Fórum Estadual de Turismo, que estará acontecendo nesta quarta- feira dia
vinte e cinco de junho de dois mil e oito, na sala de Treinamentos da Prefeitura, sob a
presidência da Excelentíssima senhora Anil Clélia de Barros Pontes. E partiu para o
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primeiro e tiníco ponto de pauta que é: Sentença Judicial à cerca do Gerenciamento.do
Resíduos Sólidos no Município de Altamira- Pará. a mesma citada logo acima fala que
chegou mais uma notificação na sexta - feira passada, notificando que a prefeitura de
Altamira estava sendo multada, no entanto, esta notificação chegou aqui na SEMAT sem o
número nem a data de saída do documento, até mesmo do que se tratava, só então que
conseguimos depois muitas ligações, falar com um dos funcionários da SEMA- Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, em que o mesmo ressaltou que era por conta do lixão a céu
aberto (Resíduos Sólidos) causando poluição no meio ambiente. A Sr. Zelma Costa
Presidente do conselho faia dos procedimentos a cerca do Projeto Resíduos Sólidos, para a
implantação e funcionamento do Aterro Sanitário, em que diz que o município de Altamira
através do IBAMA, ENFRAERO e PMA, conforme autos de decisão judicial tem apenas
trinta dias para definido o local correto a ser implantado esse aterro sanitário. Entretanto a
SEDL'RB já tem os procedimentos necessários, com a indicação sob plotagem para a
instalação do Aterro Sanitário, o local já foi sinalizado, mas fica em Vitória do Xingu.
nessa área é preciso de aproximadamente cinqüenta hectares, é o que se precisa para
instalar o Aterro Sanitário e resolver de uma vez o problema desse lixão, com uma vida útil
de vinte anos. A Presidente informa também que a Prefeitura Municipal de Altamira está
sabendo deste espaço e toda a tramitação da SEDI.JRB para sua vinda à Altamira, e também
da parcena entre SEMAT. IBAMA e INFRAERO. O Sr. Edson Luiz Silva da
INFRAERO. diz que é melhor que indiquemos o local para a plotagem no limite dessa área,
até porque as informações estão corretas, diz que não é de competência da INFRAFRO
decidir ou não, mas que pode sim no que for preciso e nesse momento o importante e
solucionar o problema do lixo a céu aberto. A Presidente Sr Zelma Costa diz que tudo o
que for resolvido aqui será lavrado em Ata, e que possamos os procedimentos. enquanto o
técnicos da SEDURB venham se instalar no município de Altainira, porque isso pod
demorar e nós não podemos perder mais tempo. O Sr'. Roberto José Scarpari do IBAMA -
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ressalta que podemos fazer um estudo do lençol
freático nas proximidades da área. podendo até fazer perfurações de poços e ver se tem
técnicos aptos a fazer o trabalho pratico que seja visto a coluna de água e a textura do solo,
e é até possível saber como operar o lençol íreático. Precisamos mostrar que estamos
bastante empenhados, porque este estudo é para garantir a vida útil do aterro que é de vinte
anos, e se realmente o local adequado. A Si-". Zelma ('osta, diz que essa área é afastada da
cidade, mas que o proprietário ainda não foi informado de nada, e que dois agentes da
SEMAT. já fizeram uma vista in loco, e pegaram algumas coordenadas da área. À mesma
citada acima diz tem um recurso de R$ 600.000.00 de inicio para esse ano de dois mil e
oito, mas que o projeto vai até o ano de dois mil e dez através do PTP. Aterro Sanitário, e o
recurso financeiro é do PARAURBE. .A Sr'. Zelma Costa falou que a SEMAT, tem pessoas
aptas a fazer a interlocuçào com a SEDURB, e para licenciar com a SEMA. falta eles virem
fazer a visita i/i loca, e fazer também a licitação da obra e oficializar legalmente a obra do
aterro. O Sr. Roberto José Scarpari diz que precisa fazer uma sonda gem e que tem que
passar 'ima boa impressão, ainda nesta semana no local da área. A Sr. Presidente Zelma
Costa, responde dizendo que primeiro a INFRAERO. o II3AMA e a SEMAT precisam
notificar as informações ao jurídico, para atender a segurança aeroportuária, correta com os
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pontos e as coordenadas, até porque os procedimentos já estão na justiça federal. Propomos
então, que ainda esta semana para quinta -- feira de manhã a partir das nove horas, fazer
essa visi:a técnica um agente e um agrónomo aqui da SEMAT e IBAMA. SI'. Lúcio
Francisco de Paula Costa, diz que a gente indo lá pode resolver o problema e mostrar que
estamos fazendo al go, e que não estamos parados. A Sr' Zelma Costa explica que será feito
um convénio com Altamira, Vitória do Xinuu, Brasil Novo e Medicilândia, entretanto, só
Altamira iniciará a colocar o lixo, logo de inicio. Novamente o Sr. Roberto José Scarpari
ressalta também da questão da saúde, cio lixo hospitalar e remédios vencidos. A senhora
Presidente Zelma Costa, responde dizendo que eles já pediram autorização na semana
passada, e que na Reunião Ordinária de sexta - feira dia vinte e sete de dois mil e oito, serei
passado ao conselho todas as informações. O Sr'. Júlio César Kaib da SEMEC, fala da
questão de perfuração dos poços. que seria importante entrar em contato com alguma
empresa que trabalha com perfurações de poços artesianos. O Sr. Edson Luiz Silva, da
INFRAERO, sugere que pode indicar a empresa Poços Brasil, que fica próximo a
transbrasiliana, assim podendo fazer as tomadas de decisões, e coloca a JNFRAERO a
disposição para fazer a visita junto com a SEMAT e II3AMA, na área ser construída o
aterro sanitário. A Si.a  Presidente Zelma Costa. diz que será feito um encaminhamento
enquantc se define o local e que a SEMAT já está estruturada, podendo tramitar os
procedimentos necessários, depois a SEDIJRB e a SEMAT, darão celeridade, aos
procedimentos, e quinta - feira mandaremos unia minuta do foi feito na visita da área, para
as coisas fluírem de modo que possamos resolver de imediato o problema do lixão em
nosso município. Todos concordam, e encerrando, a Sr'. Presidente Zelma Luzia da Silva
Costa pergunta se mais alguem ainda gostaria de se manifestar, não havendo então ninguém
se manifestado a mesma agradece a presença de iodos e se despede. Nada mais lendo a
tratar, eu, Sara Alves dos Santos responsável por secretariar esta reunião, lavro a presente
ata que será assinada por mim e pela presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
.\Itamira, vinte e três de junho d dois n 1 oIo
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FREQUÊNCIA DOS CONSELH El ROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 110	 Extraordinária: 1^I n0 17

Data: 23 de junho de 2008 (segunda -feira)
Flora: 16h

Paiia	 1 Sentcncn tiudic'iI	 cerca 1c o(-r(-nri n t" í-nin dnç Pediu- ÇMidt-c

Município Altamira- Pará.

Conselheiros	 Inst it uição	 P	 F
Dl	 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONALT
02 Suplente: Paulo Ferreira Lopes	 CONALT
03 Titular: Antônia Meio da Silva	 FVPI
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia de Pescadores Z-57
06 Suplente: Edivaido Guimares da Silva 	 Colônia dePescadoisZ-57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa	 AIMAT
08 Suplente: Maria Augusta da Silva Neta	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques	 CAMPEALTA

ÉSuplente: Oséas Bezerra Barros	 CAMPEALTA
II Titular: Mano José Henchen 	 UFPA

	

Suplente: Wilson Martiris d Silva 	 L1EPA
13 Tai Walber Feijó de Oliveira	 IBAMA
14 Suplente: Roberto José Scarpari	 IBAMA
IS Titular: Júlio César Kalbi	 SEMEC
ló Suplente: Rairnunda Silva de Oliveira	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodnit.wes dos Santos 	 Ministério Público
18 Suplente: Maysa Gualherto da Silva	 Ministério Público
19 Titular: Zelma Luzia da Silva Costa	 SEMAT
20 1 Suplente: Raimundo Pereira Barbosa Neto	 SEMAT
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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:

1.	 SENTENÇA JUDICIAL À CERCA DO
GERENCIAMENTO. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA- PARÁ.

VII. Informes gerais.
1')	 -,

Avenida Via Oeste. n°. 3300— Independente 1 Cep 68372-ó O Te! 93 3515-2714.
e-mail: comam a!tamira a\ahoo.COm.br 	 Altamira - Pará
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