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ATA	 DA	 lia	 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

4
	 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -

COMAM, REALIZADA NO DIA 13
6
	 DE ABRIL DE 2007, EM ALTAMIRA

7
	 - PARÁ.

8
9.

10 A reunião foi presidida pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da
11 Gestão do Meio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal
11 do Meio Ambiente - COMAM, o Senhor Francisco Eduardo Modesto da
13	 Silva.
14
15	 No décimo teceirc dia do mês ce abri o ano de dois mii e sete. das dezesseis
16 horas e trinta minutos às dezessete horas, na sala de reuniões da SEMAT. sito
17 à Avenida Via Oeste. n° 3325. em Altamira-Pará, sob a Presidência do
I g lustrissimo Senhor Titular da Secretaria Municipal da Gestão do Meio
19 Ambiente e Turismo - SEMAT e Presidente do Conselho Municipal do Meio
20 Ambiente. o Senhor Francisco Eduardo Modesto da Silva. Reuniram-se os
21	 Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do Meio Ambiente
22 conforme assinaturas constantes à folha 04 do livro de presença. A reunião foi
2	 iniciada pelo Sr. Presidente, que agradeceu a presença de todos e desejou boa
24	 tarde. Em seguida foi feito à chamada por Elisângela Silva de Oliveira, que ao
25 chamar constatou, às dezesseis horas. que não havia quorum e conforme o
26	 Regimento Interno no capitulo VI artigol7 e Parágrafo Primeiro, que declara: O
27 COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da
2	 maioria simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os
29 suplentes no exercício da titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo
30 Quorum para a realização da reunião em primeira convocação, a segunda
31 convocação será realizada trinta minutos após. com os membros presentes
32 garantindo o quorum mínimo de um terço de seus membros integrantes"três
33	 integrantes). Logo, na segunda chamada, às dezesseis horas e trinta minutos.
34 havia quorum e a reunião foi continuada pelo Sr Presidente que leu a pauta a
35	 ser debatida: Eleição da entidade representante dos movimentos popuiares e
36 associações em geral (de acordo com a Lei n° 1.528. de 26 de marco de 2004.
37	 Cap II. art 30, item II. letra cl e Outros a deliberar. E explicou a situação das tre
38 entidades que estavam concorrendo a uma cadeira no COMAM. que s:
39 CONALT. CONBEMAT E C000MAT. esta última até a presente data esta\.
40	 na cadeira. O senhor Presidente leu o ofício enviado pelo senhor Franciso
41	 Leite Sobrinho, que dispensa sua participação no COMAM e fala que costa:-ia
42 oue a CONALT na pessoa do Senhor Justino Bequiman. asssumisse a cadeirc
43 A palavra é passada ao senhor Justino Be quiman que fala sobre o assunto
44 mostra e coloca a disposição a documentação da CONALT. e ainda fala aua
45 será construído um escritório da CONALT, para atender melhor as demandas.
46 e ainda faia que as reuniões do CONALT acontecem uma vez por mês. O
47 senhor Presidente pergunta sobre a atuação da entidade junto aos bairros
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-runcipais e o Sr Justino Bequiman responde que as associações de bairros
rão se filiar ao conselho e que qualquer outro movimento social pode se filiar,
para que no futuro estas pessoas possam compor a diretoria do CONALT. O Si-
Presidente fala de sua preocupação acerca do exercício das atividades do
CONALT. pois tomar a decisão de modificar um componente do COMAM é
muito delicada. Todos entendem a preocupação do Sr Presidente. A palavra é
passada ao Sr João Primo Suplente do COMAM e Representante da
UEPNNúcIeo de Altamira, que pergunta se a sua entidade pode ter cópia de
documentos. Sr Justino Bequiman responde que sim. E visto que todos estão
esclarecidos sobre o assunto e que somente a entidade CONALT compareceu
a reunião e que de acordo com decisão em plenário na reunião anterior do
COMAM, só teria direito de ser votado quem comparecesse a essa reunião, o
mesmo pergunta se mais alguém gostaria de se manifestar, pois se não a
entidade CONALT ocupará a cadeira. A Sra Maria Augusta defende que todas
as entidades interessadas sabiam oficialmente das regras da eleição e que se
não compareceram as demais não haveria interesse em estar concorrendo, O
Sr Presidente esclarece que a pauta está encerrada pois ninguém havia se
manifestado contra a eleição. o mesmo se despede e acrescenta que para
finas de direito se alguma outra entidade achar que a eleição não foi justa
estamos bem respaldados oficialmente. O Sr Justino ainda esclarece que
sempre será liberado peia empresa que trabalha para estar nas reuniões. Com
a palavra o Sr Presidente indica que sertã feita a leitura da ata, após a leitura
foi aprovada sem alteração Neste momento a reunião foi encerrada. Após o
encerramento o Sr Dilermano. da CONBEMAT. chegou e se desculpou a
c;enária. dizendo que não recordava o horário e dia da reunião, o que fez com
que ele se atrazasse. mas que entende não ser possível que sua entidade
concorra a cadeira. pois está bem claro no ofício enviado o dia e a hora da
.reunião. E não tendo ninguém se manifestado para que houvesse eleição
mesmo após o atraso justificado da CONBEMAT, o Sr Presidente encerra a
reunião e agradece a presença de todos. Nada mais tendo a tratar, eu.
Elisangela Silva e Oliveira, responsável por secretariar essa reunião. iavro a
presente ata quê será assinada por mim e pelo presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente. Altamira. treze de abrif de dois mi e se-e.
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