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ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
DA FLORESTA ESTADUAL DO PARU,
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE
2013.
No dia 16 de maio de 2013 foi iniciada a primeira reunião ordinária do conselho gestor
da Floresta estadual do Paru. Estavam presentes os conselheiros Sr. Joanisio Mesquita
(SEMA/PA), Sra. Aila Fernanda Nogueira (Fundação Jarí), Sra. Cintia da Cunha Soares
(IDEFLOR), Sr. Valdemar Hutim (SINPRUMA), Sr. Alain Giorgio B. Xavier (Emater
– Médio Amazonas), Sr. Francisco das Chagas Ferreira (SEMMA – MTA), Sr. Itajury
H. Sena Kishi (Horto Florestal), Sr. João Carlos Malinshi (FIEPA/AIMEX), Sr. Rodrigo
Vieira Benaduce (INCRA-SR 30), Sr. Pablo Davi Kirchheim (ICMBIO/ESEC JARI),
Sr. Afonso Luis de Souza Bastos (Prefeitura de Almeirim), Sra. Maria Jorge dos Santos
Tavares (Núcleo Amoexpa), como ouvintes Sra. Ivoneide Ferreira da Silva (DEAMA),
Sra. Jaqueline ramos Pereira (IMAZON), Sr. Lucinaldo silva Blandtt (RONDOBEL),
Sra. Fernanda Belussa (RONDOBEL), Sr. Antonio Carlos Printes, Sr. Matheus Severo
Lopes (SEMA/PA) e Sra. Simone Damasceno de Araújo (SEMA/PA). A reunião foi
iniciada com o Sr. Joanísio fazendo a apresentação da gestão e da unidade de
conservação para os presentes e explicou que a renovação do conselho gestor desde
2012 ainda não tinha acontecido de fato devido a falta de quórum nas reuniões
anteriores. Sr. Joanisio fez a apresentação da composição do conselho gestor das onze
instituições governamentais e onze não governamentais. Sr. Alain perguntou sobre a
presença da Emater na composição do conselho e foi explicada a presença da Emater
médio amazonas. Dessa forma ficou instituída a renovação do conselho gestor de Paru,
após um ano da renovação para pode fazer a posse dos novos conselheiros. Sr. Joanisio
demonstrou no mapa o local onde está localizada a terra indígena Ianhampi. explicou
sobre a organização e a vontade de trabalhar de forma integrada através do mosaico. O
Sr. Pablo explicou que eles tem mais proximidade com a Esec Jari. Sr. Joanisio disse
que era a única Flota que no conselho não havia representação dos povos indígenas.
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Ressaltou da importância de instituir de fato a renovação, para pode ser cobrada a
presença e participação no conselho, foi feita a leitura da ata da ultima reunião e foi
questionado à plenária se havia alguma incoerência na reunião. Sra. Cintia falou da
agenda da balata que vai ser realizada em agosto, faltando apenas ajustes logísticos,
para o futuro Termo de Uso da Balata que também é periódica e que é feita a extração
no período que não pode ser extraída madeira. Sr. João Carlos apresentou a Sra.
Fernanda, Sr. Joanísio perguntou sobre a empresa da Sra. Fernanda com a possibilidade
de assumir a cadeira no conselho de Faro, mas é uma decisão que a instituição deve
tomar. Foi feita nova rodada de apresentação dos presentes. Prosseguindo a reunião o
Sr. Joanísio explicou que na reunião anterior foi feita a priorização dos eixos temáticos,
com atividades a serem desenvolvidas que serão incluídas no POA – Plano Operacional
Anual que foi aprovado na câmara de compensação ambiental, que pode ser utilizado
pelas unidades de proteção integral (ESEC, REBIO e PEMA), mas as flotas estão como
áreas de uso sustentável, para proteger as unidades de proteção integral, como zona de
amortecimento e dessa forma podem ter acesso ao recurso e explicou da dificuldade de
acessar o recurso. Sr. Itajury perguntou se este ano tem perspectiva de utilização do
recurso e explicou que há perspectiva de contratação do Funbio para fazer a gestão do
recurso que já é feita esse modelo de gestão pelo ARPA, que desburocratiza a utilização
do recurso e agiliza o processo. Sr. Rodrigo questionou sobre a descentralização da
Diretoria de áreas Protegidas. Sr. Joanísio explicou que ainda não foi aprovada a lei que
cria os institutos, continuou a explicação que esta proposta foi feita a partir de um plano
de trabalho e elaborado juntamente com os parceiros, no município de faro haveria uma
base avançada no segundo ano, os outros programas do Plano de manejo. Sra. Fernanda
perguntou se estes Royaltes serão repassados para os municípios. Sr. Joanísio explicou
sobre o tripé que necessita ser feito, para que a parceria ocorra, como aplicação do plano
de manejo, descentralização da SEMA para os municípios e estruturação dos
municípios. Sr. João pontuou sobre os novos gestores dos municípios, da dificuldade de
conseguir alvará/ licenciamento pela secretaria Municipal de Monte Alegre, ao ponto de
querer colocar a indústria em outro lugar, visto a dificuldade e já são quatro meses na
tentativa de licenciamento. Sr. Joanisio disse que se tivesse conhecimento dessas
dificuldades poderia dirimir essas dificuldades. Sr. Itajury, perguntou qual o
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procedimento. Sr. João explicou que há a possibilidade de instalação de indústria
madeireira no município de Monte alegre. Sr. Joanísio falou do Sr. Itajury que está
como secretario de agricultura de monte alegre. Sr. Francisco explicou os
procedimentos necessários para a concessão de alvará para a concessionária e o Sr.
Joanisio se colocou a disposição para ser mediador desse conflito. Sr. João explicou que
é o documento mais básico e a discordância de entendimento para a liberação do alvará.
Sra. Cintia falou que os procedimentos devem ser cumpridos e sra. Fernanda explicou
que esse desencontro entre prefeitura e SEMA municipal por haver conflitos de
procedimentos. Sr. Itajury fez o encaminhamento para viabilizar a liberação do alvará.
Foi iniciada pelo Sr. Joanisio a apresentação do Plano Operacional Anual de 2013, foi
pontuado sobre as ações de educação ambiental que estão sendo feitas pelo IMAZON,
nas flotas e a finalização das cartilhas que serão entregues para as escolas. Sobre a
próxima reunião do conselho gestor ficou a data de 27 a 29 de agosto no município de
almeirim e que nesse período ocorrerá a segunda parte do sisuc e a reunião ordinária do
conselho. Sr. Joanisio resgatou o plano de ação aprovado do conselho do Paru e
perguntou sobre a possibilidade de aplicação da capacitação dos conselheiros e qual
seria a temática abordada. Houve o questionamento sobre a data da reunião que
coincidiria com a feira agropecuária de monte alegre. Sr. Joanisio pediu os dados da
lancha para repassar para empresa responsável pelo transporte na SEMA. Sr. Alain
falou de otimizar a logística e o tempo da reunião, sendo remarcada a reunião para os
dia 27 e 28 de agosto, sendo a saída na segunda para chegar em tempo, o local da
reunião é o auditório Centro Educacional de Almeirim – Celso Andrade de Oliveira. Sr.
Joanisio informou que precisa até o dia 25 de julho a informação das instituições que
precisarão de ajuda de custo. Sr. Joanisio retomou a apresentação do POA. Sr. Pablo
falou das atividades necessárias de fiscalização na área de garimpo. Sr. Itajury destacou
a falta de ações para esses problemas e se poderiam ser incluídas atividades no POA. Sr.
Joanisio disse que pode incorporar no plano de ação. Sr. Itajury disse que deve haver
ações do Estado que é responsável pelas ações que remediem a situação de garimpo. Sr.
Pablo sugeriu alguma ação nem que seja apenas de monitoramento, ou fiscalização visto
que está aumentando gradativamente na região. Sr. Joanisio explicou que há unidades
tanto federais como estaduais, dessa forma necessita de ações dessas instituições através
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de ação integrada. Sr. Itajury disse ser importante esse registro e a cobrança de atitudes
com relação do garimpo. Sr. Pablo disse necessitar de ações principalmente de caráter
fiscalizatório, mas, não somente desse caráter e que necessita de um consenso para
tomar uma atitude. Sr. Itajury perguntou o numero de garimpos que existe na área. Sra.
Aila perguntou se há outras unidades que possuem essas experiências, para iniciar as
ações para pode visualizar essas experiências. Será elaborado texto de moção
encaminhado pelo conselho para sinalizar a preocupação do conselho com a causa. Sr.
Joanisio falou que mesmo não estando no POA está sendo feita a solicitação por ações
nessa região. Sra. Aila retomou as câmaras técnicas, oficializada em portaria. A
gerência ficou responsável por elaborar a moção para ser encaminhada para os órgãos
competentes e oficializar o período de ações na região. Nada mais a tratar eu Celine da
Silva Pinto lavro a presente ata.

Monte Alegre-Pa, 16 de Maio de 2013.

