Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Diretoria de Áreas Protegidas
Coordenadoria de Gestão das Unidades de Conservação da Natureza

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho
da Unidade de Conservação (UC) Reserva
de
Desenvolvimento
Sustentável
Pucuruí/Ararão – RDS Pucuruí/Ararão,
realizada no dia 26 de setembro de 2013.
1

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, na Escola Municipal

2

de Ensino Fundamental Santo Antonio (localizada na Comunidade Santo Antônio, no

3

interior da UC Pucuruí-Ararão), foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho da RDS

4

Pucuruí/Ararão sob a Presidência do Sr. Anísio Santos, presidente do Conselho, gerente

5

da UC e representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará, com a

6

presença

7

Eletronorte/Eletrobrás, Sra. Andrelina Santos e Sr. Francisco Marinho, representantes

8

dosmoradores da RDS Pucuruí/Ararão, Sr. Ailson de Souza Neto, representante da

9

Prefeitura de Tucuruí e equipe da SEMA, composta pelos técnicos Fabrício Maués

10

(Consultor Jurídico da DIAP/SEMA), Márcia Sarges (Gerente do Núcleo de Conselhos de

11

UC), Mariana Bógea (Gerente da APA do lago de Tucuruí) e Gustavo Fragoso (motorista

12

do Mosaico/SEMA) a reunião iniciou-se às 9:45 com o Sr. Anísio dando as boas vindas a

13

todos os presentes apresentou a senhora Mariana Bógea, como gestora da APA do Lago

14

de Tucuruí e reforçou o trabalho integrado entre APA e RDS. Logo após, leu a ata da

15

última reunião, realizada em 14 de setembro de 2012, falou das instituições que foram

16

indicadas no momento daquela reunião e as que manifestaraminteresse em compor o

17

Conselho da RDS Pucuruí-Ararão, enviando indicação de conselheiros, sendo as

18

seguintes: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), representantes

19

Sr. François Jafé da Costa Sousa (titular) e Sr. Manoel Antônio Gaia Alves (suplente),

20

Colônia de Pescadores de Tucuruí, representantes Sr. Ranolfo de Freitas Mendes (titular)

21

e Sr. Oneildo Monteiro Carvalho (suplente), Movimento dos Atingidos por Barragens

22

(MAB), representantes Sr. Roquevam Alves Silva (titular) e Sr. Robson Dias Silva

23

(suplente), Cooperativa Mista de Pescadores, Trabalhadoras Rurais Urbanos e

24

Extrativistas do Lago da UHE de Tucuruí (COOPAB), representantes Sra. Rosaly Dias

25

Silva (titular) e SrªLiduina Costa Pompeu (suplente), destas estavam presentes EMATER

dos

conselheiros,

o

Sr.TacachiHatanaka

representante

da

26

e Colônia de Pescadores de Tucuruí. O Sr. Anísio relatou que SEDUC, SEPAq, IFPA e

27

APELT, não haviam ainda indicado nomes, no entanto, algumas instituições como

28

SEDUC e SEPAQ, sinalizaram que enviariam nome posteriormente, pois estavam em

29

processo de mudança de gestão. Terminada a leitura da ata de 2012 a mesma foi

30

aprovada pelos conselheiros presentes e o Sr. Gaia (EMATER) propôs ao presidente do

31

Conselho, que todos se apresentassem e o Sr. Anísio acatando a proposta, solicitou que

32

todos os presentes se apresentassem. Feita as apresentações, o Sr. Anísio passou a

33

palavra a Srª Márcia Sarges, que explicou sobre o processo de renovação do Conselho e

34

das mudanças ocorridas na legislação, onde não é mais utilizado a Constituição do

35

Estado do Pará, no que se refere à paridade dos Conselhos, apenas o SNUC, que não

36

determina a paridade, apenas sempre que possível (artigo 17 § 3º do Decreto 4.340 de

37

22/08/2002- SNUC) e mostrou a composição atual, ficando um total de 08 representantes

38

do poder público e 08 representantes da Sociedade Civil, finalizando 16 membros que

39

comporão o Conselho da RDS Pucuruí-Ararão. Falou dos próximos passos que é a

40

formalização, por meio do instrumento legal, que é a Resolução de Renovação do

41

Conselho, onde constarão os membros do Conselho e os conselheiros e a mesma será

42

publicada na Imprensa Oficial do Estado – IOEPA. Em seguida perguntou se havia algum

43

questionamento referente ao que havia sido explicado e o Sr. Renilson (morador da

44

comunidade Santo Antônio) disse que gostaria de saber dos projetos de criação de

45

galinha, pesca e tanque rede que estavam parados, a Srª Márcia explicou que, para a

46

implantação dos projetos é necessário a organização dos moradores e uma das forma é

47

por meio do Conselho, organizado e atuante e no que se refere aos projetos questionado

48

pelo morador, passaria a palavra ao senhor Anísio, uma vez que já havia terminado sua

49

fala, uma vez que, este teria maiores esclarecimentos no que se refere aos projetos. O Sr.

50

Anísio respondeu aos questionamentos e a Srª. Mariana pediu a fala e reforçou o que foi

51

falado, contribuiu esclarecendo que, no Conselho da APA, este assunto tem sido pauta

52

das discussões e que estão atuando junto às instituições envolvidas, como é o caso do

53

Ministério da Pesca. Logo após o senhor Ailton, representante da Prefeitura de Tucuruí,

54

pediu a fala e disse que era necessário organizar o Conselho e que, após essa

55

organização, novas propostas estão sendo trabalhadas junto com a nova equipe do

56

Mosaico, e reforçou que a comunidade continue reivindicando seus direitos, todos

57

aplaudiram e retomando a palavra o senhor Anísio deu continuidade a reunião, falando

58

que o momento seria de leitura e análise do regimento Interno e passou a palavra ao

59

senhor Fabrício, que conduziu o processo ressaltando que houve poucas modificações do

60

regimento proposto, para o que foi aprovado na RDS Alcobaça, e muitos conselheiros

61

presentes, participaram da discussão do regimento da RDS Alcobaça. A Srª. Mariana

62

pediu a palavra e propôs que fosse feita a leitura apenas dos itens que foram alterados e

63

todos os conselheiros concordaram. O Sr. Tacachi, propôs que no capítulo II, artigo 4º§

64

2º, no que se refere aos Comitês de Bacia Hidrográfica, se insira a palavra: quando

65

houver, uma vez que não há ainda tal comitê, todos os conselheiros concordaram. Em

66

seguida, o senhor Fabrício destacou o capítulo III, artigo 25, que trata das renovações,

67

explicou que o Conselho tem autonomia para indicar a inserção de novos membros. O

68

senhor Gaia, perguntou se há um número determinado de membros, o Sr. Fabrício falou

69

que não, mas que seja utilizado conforme a particularidade de cada UC. Logo após,

70

passou para o artigo 17 da nomeação, onde relatou que houve poucas mudanças, a

71

saber: a diminuição da exigência da documentação. A Srª Mariana questionou a inserção

72

dos moradores e associações que não possuem CNPJ, ao que o senhor Fabrício

73

respondeu que o questionamento estava contemplado no artigo 18, do capítulo III do

74

regimento, o senhor Gaia, falou que não há proprietários na RDS e o senhor Fabrício

75

esclareceu que isso se aplica em caso de outras UCS, continuou a leitura destacando o

76

artigo 21, chamando a atenção ao respeito quanto ao período de mandato do conselheiro.

77

Feita a análise das modificações e inseridas as proposições, todos concordaram com o

78

texto do regimento interno, o qual será alterado com as considerações propostas. Logo

79

após, o senhor Fabrício, falou sobre as atas das reuniões dos Conselhos, e propôs que

80

esta seja sucinta, a senhora Mariana discordou e falou que a ata deve ser integral, deve

81

relatar todas as falas, até mesmo aqueles assuntos que não estavam em pauta, mas que

82

foram importantes no momento da discussão, como o que ocorreu na presente reunião

83

com os questionamentos a respeito dos projetos produtivos e se for o caso de publicação,

84

que seja publicada apenas as deliberações. O Sr. Ailton reforçou a proposta da Mariana e

85

falou de um exemplo prático, ocorrido na Conferência Regional de Meio Ambiente, onde a

86

ata foi o documento utilizado para abertura de processo junto ao Ministério Público.

87

Retomando a fala a senhora Mariana propôs que, se retire do capítulo V, artigo 31,

88

referente a ata de reunião, o que está escrito como: “a síntese dos” e seja inserido “ os

89

acontecimentos ordinários”, todos os conselheiros aceitaram a proposta. A senhora

90

Rosely (COOPAB), falou que antes da reunião deve ser comunicado à comunidade a

91

pauta da reunião para que esta possa participar de forma mais efetiva nas discussões. O

92

senhor Gaia propôs que se delibere sobre a pauta e a data da próxima reunião e que seja

93

inserida a reivindicação da comunidade. O senhor Fabrício solicitou novamente a fala e

94

propôs um retorno ao artigo 38, do capítulo VI, que trata do quórum das reuniões, onde

95

todos os conselheiros deliberaram sobre a seguinte redação: “ A Assembléia Geral será

96

aberta com a presença mínima de 50% dos conselheiros”, retirando do texto a

97

segunda e terceira convocação. O senhor Ailton, propôs ainda que no artigo 39, do

98

mesmo capítulo, seja inserido que: “a Assembléia geral é o órgão constituído pelos

99

conselheiros”, aceita a proposta, o senhor Fabrício retorna a palavra ao Sr. Anísio, que

100

confirma ser a próxima reunião na comunidade Santo Antônio, uma vez que a SEMA

101

assumiu o compromisso com a comunidade de dar um retorno sobre os principais

102

projetos e que, para viabilizar a participação dos conselheiros de Novo Repartimento,

103

assim como os demais, a SEMA propiciará a logística para os mesmos. Deliberações: 1)

104

fica aprovado o Regimento Interno do Conselho da RDS Pucuruí – Ararão; 2) fica

105

designado o dia 27 de novembro de 2013, para a realização da próxima reunião, na

106

escola Santo Antônio, com a seguinte pauta:esclarecimentos sobre o plano de manejo e

107

implantação de projetos produtivos. Nada mais a tratar, às 12:00 horas, encerrou-se a

108

reunião e eu, Márcia Cristina Sarges de Oliveira, lavrei a seguinte ata, que deverá ser lida

109

e aprovada na próxima reunião.

___________________________
Anísio Santos
Presidente do Conselho

___________________________
TacachiHatanaka
Conselheiro representante
Eletronorte

Conselheiro representante da
EMATER

___________________________
Conselheiro representante dos
moradores (Comunidade Santo
Antônio)

___________________________
Conselheiro representante da
Colônia de Pescadores de Tucuruí
Conselheiro representante da
Prefeitura de Tucuruí

_______________________________

Conselheiro representante da
COOPAB

