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No dia 22 de agosto de 2013, no município de Faro/Pará foi iniciada a segunda reunião
ordinária do conselho gestor das Florestas Estaduais do Trombetas e Faro, e posterior
aplicação do segundo módulo de aplicação do Sistema de Indicadores Socioambientais
de Unidades de Conservação. Estavam presentes os titulares e suplentes Sr. Gervásio
dos Santos Pereira (ARQMO), Sr. Antônio Carlos Printes (ARQMO), Sra. Cintia da
Cunha Soares (IDEFLOR), Sra. Iranilda Silva Moraes (IDEFLOR), Sr. Lucenildo
Rocha Andrade (Câmara Municipal de Oriximiná), Sr. Orivaldo Maciel (UNIDA), Sra.
Fátima Reale (SEMMA/Oriximiná), Sr. Raulino da Costa Feijão (STTR – Oriximiná),
Sr. Aldo Antônio da Silva (APIM), Sr. Delson Silva Santos (ACCAR), Sra. Andrea de
Oliveira Raimundo (ICMBIO Porto Trombetas), Sra. Patrícia Machado Furter
(Comunidade Português), Sra. Janete Furter (Comunidade Monte Sião), Sra. Oneide
Furter (Comunidade Monte Sião), Sr. Nivaldo Aquino (Câmara Municipal de Óbidos),
Sr. Jose Antônio Pineta Knudsen (EMATER/FARO), Sr. Francivaldo da Silveira Melo
Feijó (Câmara municipal de faro), Sr. Iolandino da Silva Moda (AMOCREQ) e os
ouvintes Sr. Pedro (SEMMA – Óbidos), Sr. Ederlan Correa Pereira (EMATER-Óbidos),
Sr. Nivaldo Pereira (CMO), Sra. Ana Cleide Guimarães (CMO), Padre José Paulo
Cardoso (Diocese de Óbidos), Sra. Francely Brandão de Souza (Diocese de Óbidos),
Sra. Marielza Batista Travassos (STTR - Faro), Sra. Erika Queiroz (Fundo Vale), Sra.
Alessandra Souza (SEMA/PA), Sr. Edionei (ASSOMOR), Padre Luís Augusto (Diocese
de Óbidos), Sra. Sr. Pedro Hilson da Silva Mendes (ICMBio Porto trombetas),Sr.
Delivaldo dos Anjos Vasconcelos (SEMMA/Faro), Sra. Marilda Mendes Duque
(SEMMA/Faro), Sr. Gilson da Costa Guimarães (SEMMA/Faro), Sr. José Raimundo
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(Comunidade Português), Sra. Marielza Batista Travassos (STTR/Faro), Sra. Marilda
Mendes Duque (SEMMA de Faro), Sra. Nelcilene da Silva Adão (AMOCREQ). O Sr.
Joanísio realizou a apresentação da gestão das Flotas e a estrutura das unidades estando
presente a sociedade civil e instituições governamentais. Sr. Joanísio também fez a
apresentação da pauta: leitura e aprovação da ata de reunião. Encaminhamentos e
SISUC. Sr. Joanísio fez a chamada dos conselheiros presentes da Flota de Faro e
Trombetas. Sendo feita a leitura da ata de reunião passada, o Sr. Joanísio perguntou se
havia algum questionamento sobre a ata. O Sr. Luís Augusto relatou sobre a balsa, que
passa durante a noite com o seixo no rio Inhamundá, e que já foi feita a denúncia e
perguntou também sobre questões pertinentes da ata lida. O Sr. Joanísio perguntou aos
presentes se havia outras temática a serem discutidas ou outros temas pendentes para
serem abordados na próxima reunião. Sr. Joanísio explicou, que a SEMA não pode
realizar a fiscalização e não obteve resposta do órgão licenciador do Amazonas para que
pode fazer a fiscalização na área. A Sra. da Comunidade de Monte Sião falou, que esta é
uma realidade de três anos de discussão sobre a fiscalização, que não acontece e
permanece a extração de seixo e nada sendo feito pelos órgãos responsáveis. E enquanto
isso, o rio é assoreado. O Sr. Joanísio sugeriu a saída de um ofício do conselho como
encaminhamento do conselho para solicitar providências. O Sr. José Raimundo
denunciou, que no alto Inhamundá ocorre a criação de pastos, compra de terra para
criação de pasto. E perguntou, que na condição de conselheiro ele interviu, mas
continua a invasão da área e extração de madeira. A Sra. Rosário explicou também da
retirada de madeira. O Sr. Joanísio explicou, que compra e venda dentro da área
preservada não garante direito sobre a terra, e explicou que a floresta de faro não tem
área de particular. Sr. Joanísio se colocou à disposição, para explicar sobre a gestão das
áreas de conservação e que os responsáveis por essa gestão é a Diretoria de Área
Protegidas e possui legislação específica, e explicou que o comércio interno é ilegal. A
Sra. Jaqueline explicou, que depois da criação da unidade essa documentação não tem
valor e que é conhecido número de moradores. Sr. Rosário disse, que há pessoas que
comercializavam e querem criar uma reserva dentro da Unidade de Conservação e ter
áreas particulares. Senhor Joerisson disse, que o começo foi difícil, mas hoje é
conhecida a proibição da comercialização de áreas dentro da FLOTA. O Sr. Joerisson
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disse, que mesmo a maioria já conhecendo as regras ainda existem pessoas que
desconhecem sobre as proibições e permissões dentro da FLOTA e explicou, que a
atividade que está sendo feita é legal, mas há grupos fazendo o ilegal. Explicou também,
que a população tradicional pode retirar para consumo, mas que a comercialização do
produto que não é permitido. O Sr. Joanísio explicou, que esta é uma realidade, mas que
há pontos que serão colocados no planejamentos e execução. Como encaminhamentos
ficaram a elaboração da Moção do seixo e registro da denúncia do seixo e madeira. O
Sr. Joanísio explicou, que reserva particular é outra Categoria de Unidade de
Conservação. Sr. Joanísio explicou, que esta é uma discussão muito extensa e que vai se
alongar por muito tempo por ser permanente e que não se esgota em uma única reunião.
Sendo iniciada a apresentação do Sistema de Indicadores Socioeconômicos de Unidades
de Conservação – SISUC. No dia 23 de agosto de 2013 antes da finalização da
aplicação da metodologia SISUC foi apresentada a minuta da moção e feita à leitura em
plenária. Sr. Joanísio colocou como sugestão, que esta fosse a última reunião do
conselho de 2013 e que as propostas apresentadas no SISUC sejam migradas para a
elaboração do Plano Operacional Anual de 2014. Sendo feita a votação e aprovada pela
maioria, que a próxima reunião do conselho gestor das Florestas Estaduais de Faro e
Trombetas seja realizada no mês de fevereiro de 2014. O Sr. Joanísio também
apresentou, que a atividade que será feita pela gerência de Intercâmbio de Experiências
de Boas Práticas de produto Madeireiro e Não madeireiro, que está planejado para
ocorrer no mês de outubro. Sra. Fátima perguntou sobre a resposta da problemática do
seixo e uma resposta da moção elaborada. E sugeriu, também um período para o
técnico/ gerente dar uma resposta presencial. Sra. Jaqueline sugeriu a formação de
grupos para dar a resposta. Sr. Joanísio questionou novamente os presentes sobre a
necessidade de ter mais uma reunião no ano de 2013 e a plenária em consenso
decidiram que não, mas ocorrerá uma reunião extraordinária se a resposta da moção
elaborada pelo conselho for negativa. Nada mais a tratar Eu Celine da Silva Pinto, lavro
a seguinte ata.

Faro-PA, 22 de agosto de 2013.

