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REALIZADA NO DIA 24 DE
MAIO DE 2010.
No dia vinte e quatro de maio de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos na
Escola Estadual de Educação Tecnológica Estado do Pará - EETEPA no município de
Monte Alegre-PA deve início a Segunda Reunião Ordinária do Conselho Gestor da
Flota Paru concomitante com a Formação Continuada com os membros do Conselho. A
técnica Márcia Sarges da Secretaria de Estado de Meio ambiente (SEMA-PA) conduziu
a apresentação dos integrantes entre conselheiros, suplentes, representantes de órgãos
públicos, sociedade civil, organizações não governamentais, representantes da
comunidade local, representantes de instituições parceiras no Consórcio Calha Norte:
Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDEFLOR-PA) Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (IMAZON) Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola (IMAFLORA) Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil). Em seguida
leu a pauta proposta para encaminhamento da reunião: análise, discussão e aprovação da
minuta do Regimento Interno, análise dos dados preliminares dos diagnósticos da
biodiversidade e socioeconômico do Plano de Manejo da Flota Paru. Formação
continuada com os membros do Conselho. A senhora Márcia (SEMA-PA) também
informou sobre a substituição, como membro suplente representando esta secretaria no
Conselho da Flota Paru, da senhora Ivelise Fiock dos Santos pelo senhor Joanísio
Mesquita. A senhora Márcia (SEMA-PA) esclarece sobre a participação das instituições
parceiras no processo de gestão das Unidades de Conservações Estaduais –Calha Norte
como também nas atividades de criação e implementação dos Conselhos quanto na
elaboração do Plano de Manejo. Em seguida o senhor Joanísio (SEMA-PA) realizou a
leitura da minuta do Regimento Interno visando promover a apreciação da estrutura do
Conselho da uc em questão com sugestões de quatro Capítulos: Capítulo Um - Da
Natureza, finalidade e atribuições; Capítulo dois - Estrutura de funcionamento,
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composição; Capítulo três- Dos membros e suas atribuições; Capítulo quatro Disposições finais e transitórias. (Cópia do texto, anexo) Cesar Haag (CI-Brasil)
levantou a possibilidade das propostas apresentadas na Minuta do Regimento Interno
ficarem abertas para contribuição dos participantes.Logo ápós o senhor Paulo conhecido
na região por Paulinho representando a Associação dos Assentados PDS Serra Azul
(ASA), questiona sobre limites de participação dos membros do Conselho

nas

discussões por ser o mesmo Consultivo. Cesar (CI-Brasil) argumenta que é de suma
importância os membros do Conselho Flota Paru acompanharem e aprovarem o
Regimento Interno. O senhor Pedro membro da EMATER- Regional Monte Alegre-PA
pergunta qual a penalidade quando um membro do Conselho representante da sociedade
civil comete uma infração, o senhor Joanísio Mesquita (SEMA-PA) esclarece que o
caso deverá ser examinado pela instituição que o mesmo representa e encaminhar
providencias em caso de substituição do membro. O senhor Waldemar representante do
Sindicato Produtores Monte Alegre-PA (SINPRUMA) questiona sobre a representação
legal dos membros das entidades do governo alegando que para representar o poder
legislativo municipal o mesmo deverá ser um membro do parlamento. O senhor Thiago
(IDEFLOR) pede atenção quanto a substituição no Regimento de área geográfica por
área de abrangência se referindo aos limites - quilômetros zona de amortecimento
Senhora Graça representando AMOEXPA solicita explicação quanto a delimitação e
definição no Plano de Manejo da área de entorno da Flota Paru. Finalizando a discussão
e apresentação de propostas sobre Regimento Interno o senhor Joanísio Mesquita
(SEMA-PA) esclarece que quando for necessário formalizar a criação de Câmara
Técnica ou Grupo de Trabalho cabe ao Conselho indicar selecionar e ou convidar
especialistas ou pessoas com qualificação em um determinado tema dependendo da
necessidade apresentada. O senhor Cesar Haag ressalta que a formação de um GT pode
auxiliar os membros do Conselho no apoio às informações de dados específicos como
subsidiar coleta de dados visando agregar informações sobre experiências exitosas como
pesquisas sobre valor de mercado produtos e serviços oriundo dos múltiplos recursos
florestais da Flota Paru, favorecer fortalecer a formação de lideranças, entre outros. Às
doze horas e quarenta minutos houve intervalo para o almoço. Retornando às quinze
horas reiniciou as atividades relacionadas às ações de implementação de gestão
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ambiental da Flota Paru, a senhora Mariana representando Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola (MAFLORA) apresentou uma síntese sobre Plano de
Manejo, citou a lei nº 9.985- 2000 Sistema Nacional de Unidade de Conservação(SNUC) referindo-se ao art. 2ª que discorre sobre Plano de Manejo - um documento
técnico, com fundamento nos objetivos de uma unidade de conservação- uc estabelece
critérios a partir de seu zoneamento, e as normas e regras que auxiliam as formas uso da
área e o manejo dos recursos naturais. Fez uma breve explanação sobre a categoria de
uma uc de uso sustentável, Art. 17 (SNUC) Floresta Estadual, quando criada pelo
Estado sendo uma área com cobertura florestal de espécies nativas tem como objetivo
uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e pesquisa científica. Em seguida,
ressalta sobre a finalidade de criação de um Roteiro Metodológico para elaboração de
Planos de Manejo das UC’S. Estaduais. As fases de elaboração de um Pano de Manejo e
as etapas para sua execução através da Equipe de Planejamento; Equipe técnica; a Mesa
de Cooperação; Especialistas Ad hoc e o papel do Conselho Gestor: Acompanhar a
elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo Ucs do Estado do Pará. Em
seguida, Cesar (CI-Brasil) pergunta o que foi levado em conta em relação ao ciclo de
gestão da unidade referindo-se à representação dos membros da sociedade civil na
formação do Conselho da Flota Paru, se foi o processo participativo ou o modelo
socioeconômico das instituições participantes Márcia Sarges (SEMA-PA), fala que foi
realizado um mapeamento com objetivo de obter dados sobre o perfil das entidades não
governamentais, ligadas a pesquisa ambiental, assentados do entorno, comunidade
científica, extrativistas, empreendedores, entre outros, que atuam direta ou
indiretamente na região da unidade. Após apresentação das ações realizadas pelos
técnicos (SEMA-PA) e os integrantes do Consórcio calha Norte presentes nessa
reunião. A técnica Márcia Sarges (SEMA) conclui a reunião com agradecimento e
aguardando a segunda parte da programação para o dia posterior deu- por encerrada a
reunião. Segue anexo a lista de frequência, em anexo.

Monte Alegre-PA, 24 de Maio de 2010.

