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ATA DA I REUNIÃO DO CONSELHO
GESTOR DA FLORESTA ESTADUAL DE
FARO DA CALHA NORTE, REALIZADA NO
CENTRO DE TREINAMENTO EMAÚS EM
SANTARÉM, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO
DE 2012.

No décimo segundo e décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e doze, às quatorze horas
no Centro de Treinamento Emaús em Santarém, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho
Gestor da Flota de Faro, com a presença dos seguintes participantes: Sr. Joanisio Cardoso
Mesquita (Gerente das Flotas da Calha Norte), Srª. Jeana Farias (SEMA), Srª. Marcélia da Silva
Corrêa (SEMA),Sr. Thiago Santos(IMAZON), Sr. José Raimundo Ramos da Fonseca
(comunidade do Português- Faro), Sr. Delson da Silva Santos (ACCDAR), Sr. Kenar dos Santos
Pena (STTR/Oriximiná), Srª. Adriane Cordeiro do Carmo (AMOCREQ- CPT), Sr. Isomar Barros
(Câmara Municipal de Óbidos), Sr. Guido Ribeiro Martins (Associação
de MoveleirosOriximiná), Srª Mariana Ribeiro Balieiro (IMAFLORA), Sr. Edio Nei Canto (ASSOMOR), Sr.
Aldo Antonio da Silva (APIM- Oriximiná), Sr. Gervásio dos Santos (ARQMO), Sr.
Iolandino Moda (AMOCREQ), Sr. Orivaldo Maciel (UNIDA), Srª. Herlena Melo (STTR de
Faro), Sr. Arildo Corrêa (EMATER-Obidos), Sr. José Antônio Pineda (EMATER- Faro), Sr. Luis
Rodrigues (Prefeitura de Faro), Sr. Caio Kurisa(Comissão Geral dos Povos Hixkaryanas), Sr.
Francivaldo Feijó(Câmara Municipal de Faro), Sr.Padre Luis Augusto(Paróquia de Faro), Sr.
Ernesto da Cruz Neto(Associação Kanindé), Sr.Patrício Gemaq (SEMMA- Oriximiná),
Sr.Joanisio Mesquita, deu boas vindas e iniciou com uma apresentação fraterna de todos os
presentes e logo em seguida a Srª. Jeana Farias (SEMA) apresentou os passos necessários para
a Renovação do Conselho, com base na legislação vigente: lei 9.985- Sistema Nacional de
Unidade de Educação (SNUC), que regulamenta a Gestão de Unidade de Conservação e o
Decreto 4.340 de 22 de Agosto de 2002 , a Constituição do Estado do Pará, que trata da
Renovação, o Padre Luiz questionou que recebeu o oficio dois dias antes da reunião, o Sr. José
Raimundo da comunidade do Português explicou que sempre se informa sobre as reuniões; Srª.
Jeana Farias (SEMA) continuou colocando os passos para renovação: convocação institucional,
reunião ordinária, mapeamento institucional, posse e nomeação os critérios que são levados em
consideração no Regimento Interno, o interesse da instituição, a freqüência nas reuniões. Srª.
Jeana Farias (SEMA) enfatizou a necessidade da responsabilidade, do apoio, da participação e
da contribuição social, política e econômica para a materialização das ações do conselho e
exemplifica o Sr. José Raimundo da comunidade do português como um conselheiro atuante e
participativo e acentua o papel e as atribuições do conselho gestor. Sr.Joanisio Mesquita (gestor
das UC da calha norte) expõe que o conselho gestor da Flota de Faro é feito de 14 cadeiras e o
conselheiro é o membro que representa sua instituição, em seguida faz a chamada dos
conselheiros presentes da Flota de Faro que são oito (8), 50%+1, apresentou a Portaria Nº
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3708/2009 e identificou os representantes presentes para iniciar a contagem, apresentou o ofício de
alteração do representante da Prefeitura Municipal de Faro (Sr.Luis Rodrigues Ferreira), Sr.
Francivaldo Feijó (Poder Legislativo de Faro) está presente, a Emater está representada pelo Sr.
Pineda, A UFPA pólo Oriximiná não está presente, o ICmbio não estava presente, a FUNAI não
estava presente, mas será comunicada; os órgãos governamentais, são 04 os representantes
presentes; a sociedade civil ARQMO e AMOCREQ- CPT, não está presente, somente uma
representante sem poder de voto Srª Adriane Cordeiro do Carmo, o Sindicato dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais de Faro está representado pela Srª Herlena de Azevedo Melo, o
representante da comunidade de Monte Sião não está presente, mas o Sr. José Raimundo está e
conta na votação, pois é membro suplente, o Padre Luis justifica a ausência da Srª. Antonela
(Escola de Marcenaria), a Associação dos Moveleiros de Oriximiná está presente na pessoa do Sr.
Guido Ribeiro, a colônia dos pescadores z-6 de faro não está presente, a Paróquia do Município de
Faro está presente representada pela pessoa do Padre Luis Augusto, APIM, não está presente e
a Comissão Geral dos Povos Hixkaryanas esta representado pelo Caio Kurisa, mas que não tem
poder de voto, a Reunião Ordinária com coro de oito conselheiros presentes, quatro civis e quatro
governamentais, ou seja, 50%+1 é considerada válida, segundo a legislação vigente para discutir o
processo de Renovação do Conselho, Sr. Joanisio Mesquita (SEMA) declarada aberta a I
Reunião Ordinária do Conselho Gestor da Flota de Faro, Sr. José Antonio Pineda sugeriu que a
renovação fosse feita dentro do município, Srª. Mariana Balieiro concordou e acrescentou que deve
ser feito um convite para outros interessados, o Sr. Luis Rodrigues justificou as agendas das
pessoas, caracterizando a ausência. Srª. Herlena Melo pediu que mandasse o convite por email.
Após um intervalo o Sr. Joanisio Mesquita apresentou a Diretoria de Áreas Protegidas e a
mudança de Secretario, Sr. Carlos Alberto Colares, apresentou a localização geográfica da Flota
de Faro e o quadro do Conselho Gestor da Flota de Faro, comentou a representação da APIM e da
FUNAI Belém, Arqmo e Amocreq, sugeriu que a UFOPA seja titular e suplente, com 16 membros,
oito representantes governamentais e oito civis, apresentou uma proposta de quadro de renovação
do conselho gestor da Flota de Faro, a Emater como titular e suplente, Sr. Kenar dos Santos
sugeriu a Emater de Oriximiná, as comunidades de português e Monte Sião terão titulares e
suplentes no novo quadro, Sr. Kenar dos Santos explicou que o Josiel da arquidiocese seria a
melhor indicação, mas não funcionou, o Sr. Orivaldo questionou a presença da Fiepa no conselho,
Sr. Joanisio Mesquita justificou que o Estado garante a presença dos interessados no objeto
de estudo, como potencial madeireiro, que está inserido no PAOF, devido a concessão
florestal,etc. Sr.Kenar dos Santos concordou com a presença da Fiepa e citou os exemplos de
Saracá- Taquera, há interesse de explorar a madeira de forma sustentável, se não trabalhar
corretamente não fica na área de concessão, Sr. Orivaldo Maciel (UNIDA) não vê beneficio nas
grandes empresas, por isso sua posição é contrária, Sr. Kenar dos Santos lutou com sua
comunidade para que o entorno seja contemplado na FLONA, Sr. Luis Rodrigues( Prefeitura
Municipal de faro) falou da divisão de renda e investimentos sociais e projetos a serem
apresentados, Sr. Isomar Barros(Legislativo de Óbidos), questionou se não é uma esmola e

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Diretoria de Áreas Protegidas
Coordenadoria de Unidades de Conservação

Mariana explicou sobre a arrecadação do Estado, Município e União e sua divisão para as
comunidades do entorno. Sr. Ernesto Cruz falou da composição apresentada, e do interesse das
instituições que estão no quadro de sugestão, Srª Jeana Farias considerou os presentes e os que
freqüentaram as reuniões nos últimos anos; Padre Luis coloca o aspecto legal e a permanência
de representantes, Sr. César (CI) colocou que todos estão aprendendo como fazer, não é tempo
de ter medo de errar, o importante é que se tenha algum envolvimento com os fatos que
acontecem nesse espaço, Sr. Francivaldo Feijó (Legislativo de Faro) disse que não é hora de subtrair
e sim de somar, onde está o poder legislativo de Faro, e Sr. Joanisio Mesquita perguntou qual a
participação do poder legislativo de Faro, Sr. Francivaldo Feijó (Legislativo de Faro) justificou
que a dificuldade é no translado e falta de recurso, mas sei da importância. Sr.Joanisio
Mesquita (SEMA) explicou que os órgãos governamentais tenham recurso previsto para essas
atividades. Sr. Francivaldo Feijó (Legislativo de Faro) colocou que participou sempre e que as
limitações não interferem na sua presença, Sr. José Antonio Pineda (Emater) , Sr. Luis Rodrigues
(Prefeitura Municipal de Faro) reforçaram a falta de apoio, inseriu-se a Prefeitura Municipal
de Faro no novo quadro, Sr. Ernesto Cruz considerou a presença hoje, mas Sr.Joanisio colocou
que o ano inteiro a instituição não esteve presente. Sr. Francivaldo Feijó (Legislativo de Faro) não
vai forçar para fazer parte do conselho, mas que gostaria de continuar para somar, a assembléia vai
decidir quem fica ou quem sai, tornando mais ágil a atuação do conselho, Padre Luis é a favor da
volta da Câmara de Vereadores, mas que ele coloque em pauta na assembléia legislativa. Sr.
Ernesto Cruz falou do papel do conselheiro como sensibilizador da assembléia, Sr. Kenar dos
Santos explicou que é um ano eleitoral, pode mudar tudo e o Legislativo não se fazer presente e
Sr. Joanisio Mesquita sugeriu que fosse votado, Sr. Kenar dos Santos expôs sua experiência em
conselho, quando não dá coro fica difícil para as tomadas de decisão do conselho, Sr. Isomar
Barros(Câmara Municipal de Óbidos) justificou a ausência da câmara, pois devido problemas
financeiros, mas pela importância em estudar os Planos de Manejo que estão no nosso município,
deveríamos estar mais presentes, para aprender mais; Sr. Cesar Haag (CI), considerou um
momento delicado e sugeriu que a câmara demonstre se vai ou não se fazer presente e discutir
em reunião e apresente document comprobatório para finalizar essa análise e decidir se fica ou
não, Sr. Cesar Haag sugeriu que fosse feito um acordo, Sr. Francivaldo Feijó explicou que não
tem apoio da Câmara, Sr. Joanisio Mesquita(SEMA) perguntou se realmente esse quadro pode
ser revertido , Sr. Francivaldo Feijó (Câmara de vereadores de Faro) quer ter mais uma chance,
Sr. José Antonio Pineda(EMATER) sugeriu que fosse criado o conselho municipal de meio
ambiente em Faro, Sr. Orivaldo Maciel disse que não tem nada contra a presença da Câmara e
aceita a permanência da mesma, Sr. Joanisio mesquita perguntou se alguém se opõe e a maioria
não se manifestou contra, apenas Sr. Kenar dos Santos se manifestou contra por ser um ano
eleitoral, Sr. Cesar Haag (CI) sugeriu que se estipule um prazo de trinta dias para a Câmara de
vereadores de Faro se manifeste e defenda a participação e permanência no conselho
gestor(prova através de um documento), Sr. Isomar Barros, quer conversar com o assessor jurídico,
Srª. Mariana Balieiro (Imaflora) disse que a FUNAI não participou em nenhuma reunião, por isso
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devem ficar em observação, o Sr. Jose Raimundo apresentou sua associação e pede que seja
mudado no quadro do conselho; Srª. Herlena Melo considerou que a câmara não foi o único que
não participou e as outras prefeituras vão participar; Sr. Ernesto Cruz sugeriu que avançássemos
nas discussões; Sr. Antonio Pineda questionou a presença das prefeituras, Padre Luis Augusto
sugeriu que fosse feita uma carta de sensibilização perguntando quem tem interesse, Sr. Kenar dos
Santos sabe da importância de Faro nesse contexto devido o processo de concessão florestal estar
em pauta na Flota de Faro, Sr. Isomar Barros (Câmara Municipal de Óbidos) sugeriu que o
órgão gestor faça uma carta para sensibilizar essas instituições, Sr. Joanisio Mesquita sugeriu
que seja colocado a colônia de pescadores de Faro, STTR de Oriximiná, Sr. Kenar dos Santos
sugeriu a colônia de pescadores de Oriximiná, Sr. Ernesto Cruz sugeriu que fiquem as duas (STTR
Oriximiná e colônia de pescadores de Nhamundá z-43, Sr. Joanisio Mesquita perguntou se
alguém se opõe a composição que está no quadro, essa composição fica aprovada pelo
conselho e registrada em ATA, Sr. Orivaldo Maciel se manifestou insatisfeito com a
permanência da FIEPA no quadro do conselho para renovação. Sr. Joanisio Mesquita apresentou
a Minuta do Regimento Interno da Flota de Faro e alguns que pontos precisam ser discutidos, o
Padre Luis Augusto acredita ser melhor ir direto ao ponto a ser discutido, Sr. Luis Rodrigues
(Prefeitura Municipal de Faro) questionou sobre quem deve ser membro do conselho, e é
esclarecido por Joanisio Mesquita e complementado pelo Sr. Ernesto Cruz (Associação Kanindé)
que o conselheiro tem que ter vínculo comprovado com a instituição que representa e não
qualquer pessoa; Sr. Joanisio Mesquita citou o Art. 12 e 13, que trata da composição do
conselho, da Comissão de Planejamento que foi instituída e vai ser validada; continuou
apresentando a competência das câmaras técnicas e sua formação, e comunicou que será constituída
uma câmara técnica para tratar de Acordo de Pesca, explicou mais sobre as comissões, Sr.
Thiago Sozinho (IMAZON) citou os grupos de trabalho, o Padre Luis perguntou se o
conselheiro funciona como fiscal, Sr.Joanisio Mesquita esclareceu que pode enunciar, mas não
agir, pois não é agente de fiscalização, Sr. Joanisio Mesquita revisa sobre as atribuições do
conselheiro, continuou falando das Reuniões, Sr. Thiago Sozinho perguntou se cabe justificativa de
ausência, Padre Luis(Faro) e Sr. Isomar Barros (Câmara Municipal de Óbidos) defende uma
agenda anual para as reuniões, Sr.Joanisio Mesquita esclareceu que as reuniões acontecem de
4(quatro) em 4 meses, Sr. Luis Rodrigues questionou a prerrogativa de somente o presidente
solicitar a reunião, Sr. Joanisio Mesquita explicou que não depende só dele e sim dos membros do
conselho, em sua maioria. Sr. Guido Ribeiro informou sobre o interesse da Secretaria em estar
ciente dos assuntos tratados, Sr. Joanisio Mesquita falou do programa de educação ambiental
associado ao Plano de Comunicação, Sr.Luis Rodrigues (Prefeitura Municipal de Faro) sugeriu
que escolha um local de fácil acesso para a realização das reuniões, mas Sr. Joanisio Mesquita
(SEMA) explicou que não pode alterar em se tratando de legislação vigente. Sr. Kenar dos Santos
perguntou sobre as punições previstas, Sr. Ernesto Cruz esclareceu que caso o conselheiro
tenha algum ato prejudicial ao conselho, pode ser tirado do conselho, um exemplo de punição;
Sr. Joanisio Mesquita continuou falando da perca do mandato e da vacância, das disposições
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gerais, transitórias e finais. Sr.Joanisio Mesquita pergunou se é necessário dar publicidade a isso
ou se é uma ferramenta interna, Srª Mariana Balieiro (Imaflora) sugeriu que fosse dado um ano de
teste para depois ser aprovado, o regimento é aprovado pela assembléia e será publicado,
entrando em vigor a partir da data de sua publicação. O Sr. Joanisio Mesquita recomeça a
reunião no dia treze de março às 8 horas com a apresentação do Sr. Thiago Sozinho (Pesquisador
do Imazon) sobre Regras de Uso, Sr. Guido Ribeiro entendeu regras de uso como acordo feito
entre as comunidades,
são normas de uso, conduta feita entre vizinhos, são criadas pelas
comunidades junto com os órgãos gestores, Sr. Thiago Sozinho continuou falando sobre regras de
uso, suas etapas, o monitoramento das atividades até a oficialização do acordo que será
firmado, Sr. Luis Rodrigues declarou que na comunidade do Português o entendimento era
somente de proibição, mas depois de entender sabe-se que não é assim, Sr. Orivaldo Maciel
pensava no acordo como um freio para a pesca predatória e invasão nos rios que abrange as
comunidades. Sr. Joanisio Mesquita retomou a fala para tratar da constituição de uma comissão
de membros do conselho para acompanhar o Processo de Acordo de Pesca, Sr. Luis Rodrigues
colocou que ficou como dever de casa a discussão sobre as regras pelas comunidades envolvidas.
Sr. Luis Rodrigues (Prefeitura Municipal de Faro), Sr. Francivaldo Feijó (Câmara de Vereadores
de Faro), Sr. Santinho dos Santos, e o Sr. Caio Kurisa é questionado para participar da
comissão já que é usuário do rio Nhamundá, Sr. José Antonio Pineda acredita ser mais
interessante a colônia de pescadores de Faro, Sr. Iolandino Moda defendeu a presença dos
Hixkaryanas para ter conhecimento e ser usuário além das comunidades indígenas que naquela área
convive, e é indicado como membro da comissão- Caio Kurisa, as instituições parceiras Imazon,
Imaflora, SEPAq, MPA,SEMA, aprova-se e registra-se em ATA; Instituição da comissão de
acompanhamento sobre temas da gestão: Herlena Melo, Carlos Printes, Luis Rodrigues e
falam da 1ª Reunião de Comissão Mista de Planejamento, Sr. Guido Ribeiro foi chamado para
participar, foi feito uma lista de atividades, os trabalhos já começaram , o objetivo maior da
comissão é ajudar, dar suporte para execução dos trabalhos, Sr. Carlos Printes colocou sua visão da
comissão como a organização dentre outras coisas para favorecer a todos, Srª Herlena Melo
comentou que percebeu a necessidade de união, divulgação de informações e isso acontece
dentro da comissão. Sr. Joanisio Mesquita declarou aprovada a comissão de acompanhamento
de temas da gestão, registra-se em ATA. Abre-se o momento da Agenda Livre, Sr. Luis Rodrigues
sugere uma sensibilização no município de Faro, concessão na Flota de Faro (PAOF), placas para
serem instaladas na Flota de Faro, que já estão prontas, Sr. Kenar dos Santos perguntou sobre os
Postos de Fiscalização, Sr. Joanisio Mesquita falou sobre O Plano de Fiscalização, que está
começando através de uma consultoria e parceiros envolvidos, como Imazon, ACT, SEMA. No
Ramal do Beker e no Ariramba terá uma ação de monitoramento. Sr. Kenar dos Santos é cobrado
por ser conselheiro da Flota, declara que muita madeira é retirada a noite, Sr. Patrício Picanço
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente Oriximiná) declarou que na fiscalização todos
apresentaram documentação. Sr. Luis Rodrigues pediu que fosse tratado sobre regularização
fundiária, Sr. Joanisio Mesquita respondeu que o Plano de manejo aponta a regularização fundiária
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(ordenamento territorial), Sr. Gervásio Oliveira denunciou não tradicionais se alojando na Flota
do Trombetas, pessoas que exploram a Flota, Sr. Joanisio Mesquita agradece a presença e
participação de todos, considera a Resolução construída e aprovada em Assembléia Geral e
registrada em ATA, e encerra a reunião.

Santarém-Pa, 13 de Março de 2012.

