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ATA

DA

CONSELHOS

REUNIÃO

DOS

GESTORES

DAS

FLORESTAS ESTADUAL DE FARO
E TROMBETAS, REALIZADA NO
DIA 14 DE MAIO DE 2013.
No dia quatorze de maio de dois mil e treze, às quatorze horas e quarenta e cinco
minutos iniciou-se a reunião dos conselhos gestores das florestas estadual (FLOTA) de
Faro e Trombetas, onde o facilitador foi senhor Joanísio Mesquita, servidor público
lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA-PA), gerente das
FLOTAS de Faro e Trombetas e presidente do conselho gestor das respectivas
FLOTAS. No inicio da reunião agradeceu a presença dos conselheiros e fez uma breve
apresentação da equipe técnica da gerência das FLOTAS da calha norte, sendo eles o Sr.
Matheus Severo, Marcio Rodrigues e Jaqueline Pereira esta ficará lotada na sede
regional da SEMA-PA em Santarém. Logo em seguida, cada conselheiro fez a sua
apresentação. Após apresentação foi entregue uma agenda e um CD ROM para cada
conselheiro presente na reunião. A ATA da reunião passada referente aos dias 05 e 06
de dezembro de 2012 foi lida pelo Sr. Afonso e validada pelos conselheiros presentes,
após esse ato o Sr. Joanísio Mesquita considerou a ATA aprovada pela plenária.
Seguindo a pauta da reunião o Sr. Joanísio Mesquita fez apresentação do POA 2013,
explicando que o POA foi dividido por eixos temáticos: Regularização fundiária,
educação ambiental, infraestrutura, conselho gestor, proteção e fiscalização, manejo dos
recursos naturais e capacitação. A Sra. Jaqueline (IMAZON) falou que o IMAZON é
parceiro da SEMA na regularização fundiária das FLOTAS da calha norte e que está
empenhada no processo de desafetação dos territórios quilombolas Ariramba e
Cachoeiro Porteiro. O Sr. Iolandino falou que a AMOCREQUE está acompanhando
esse processo e que ele está em andamento. Falou ainda, que nesse período de água
cheia é o melhor período para a equipe de estudo ir a campo realiza o
georreferênciamento da área. Na continuação da apresentação do POA no eixo de
educação ambiental a Sra. Jaqueline (IMAZON) falou do projeto “FLOTA vai à Praça”
que faz a exposição de fotografias das FLOTAS em praças públicas nos municípios da
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região. Ela falou do projeto de comunicação das FLOTAS através de divulgação nas
rádios locais e também na rádio clube que tem um alcance maior. Nesse momento, o Sr.
Orivaldo (UNIDA) falou que, em Oriximiná já foi vinculado notícias informativas das
FLOTAS na rádio local. A Sra. Andréa (ICMBio) lembrou, que para chegar em
Cachoeira Porteira passa por dentro da REBIO Trombetas. Portanto, tem que ter
autorização do ICMBio. O Sr. Orivaldo (UNIDA) lembrou, que na reunião do conselho
gestor de agosto de dois mil e doze foi feita uma denúncia de retirada de seixo do rio
Nhamundá e que a extração ainda continua. O Sr. Joanísio Mesquita falou, que já foi
feito os encaminhamentos a Diretoria de fiscalização da SEMA. Ao término dessa
discussão o Sr. Joanísio Mesquita entregou uma folha em branco para cada conselheiro
colocar os seus dados para atualização do banco de dados da gerencia das FLOTAS da
calha norte. Na folha deveria conter os seguintes dados: nome, instituição, endereço,
email, telefone, CPF, RG e dados bancários. Às dezesseis horas e sete minutos foi
finalizada apresentação do POA 2013. Os senhores Orivaldo e Joerisson lembraram do
plano de ação do conselho gestor para intercâmbio entre as unidades de conservação. O
Sr. Joanísio Mesquita falou, que isso não foi para o POA, mas está programado para
esse ano e que será realizado por meio de parceiros. Logo após, foi feita pelo Sr.
Joanísio Mesquita a leitura dos planos de ação do conselho gestor e ficou acertado que a
ação para a próxima reunião será o curso de legislação ambiental. A próxima reunião do
conselho gestor será realizada em Faro, nos dias vinte e um, vinte dois e vinte e três de
agosto de dois mil e treze, no salão paroquial e que os conselheiros deveram enviar a
solicitação de ajuda de custo até o dia primeiro de agosto de dois mil e treze. Ainda na
fala do Sr. Joanísio Mesquita ficou acertado, que o Sr. Matheus Severo será o ponto
focal para as questões relacionadas ao conselho gestor das FLOTAS de Faro e
Trombetas. Ainda ficou acertado, que a gerência das FLOTAS deve enviar oficio
convite para participarem da próxima reunião até o dia quinze de julho de dois mil e
treze em especial para conselheiros das organizações governamentais atendendo o
pedido feito pelos conselheiros representantes do ICMBio e Câmara municipal de
Oriximiná. Após essa solicitação, o Sr. Joerrison perguntou sobre as ações de
fiscalização da SEMA na FLOTA de Faro no decorrer desse ano. O Sr. Joanísio
Mesquita respondeu falando, que vai haver fiscalização na FLOTA, mas sem citar
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período por se tratar de uma ação de fiscalização. O Sr. Orivaldo (UNIDA) perguntou
como os conselheiros podem fazer para agirem como fiscais dentro da FLOTA e citou a
respeito de três madeireiras que estão fazendo extração de madeira próximo da FLOTA.
O Sr. Joanísio Mesquita falou, que vai conferir na Diretoria de licenciamento da SEMA
se foi concedido para algum madeireiro a licença ambiental para extração de madeira ou
plano de manejo em áreas particulares. Falou ainda, que a melhor forma para os
conselheiros contribuírem para a fiscalização das FLOTAS e a participação nas
reuniões. A Sra. Cintia (IDEFLOR) falou, que a única forma que os municípios têm
para arrecadar recurso financeiro é através da concessão florestal, exemplo com a que
vai acontecer com a FLOTA do Paru e municípios beneficiados. O Sr. Jucelino Rocha
da Câmara municipal de Oriximiná falou do seu projeto de lei para beneficiamento de
madeira dentro do município de Oriximiná e isso será bom até para ações futuras. A
Sra. Cintia (IDEFLOR) falou da legislação federal que contempla ações como essa. A
Sra. Andréa (ICMBio) falou, que a mineradora não se opõe a retirada de madeira de lei
pelo plano de manejo da FLONA Sarataquera e que uma série de discussões a respeito
desse assunto está sendo feita em Brasília. O Sr. Joanisio Mesquita propôs ao vereador
presente que participasse da próxima reunião do conselho gestor da FLONA
Sarataquera, que vai ocorrer em junho. O Sr. Vinicius falou, que balsas passam por
Óbidos com muitas madeiras de lei e que elas têm licenciamento ambiental. As
dezessete horas e vinte minutos o Sr. Joanísio Mesquita encerrou a reunião do conselho
gestor com uma foto oficial da reunião. Por fim eu, Matheus Severo Lopes, redigi e
assinei a presente Ata, que será validada na próxima reunião do Conselho gestor das
FLOTAS de Faro e Trombetas.

Oriximiná-Pa, 14 de maio de 2013.

