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ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DA RDS ALCOBAÇA
DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017
1

No dia 26 de SETEMBRO de 2017 às 09:00 horas, no Auditório do Centro de Proteção Ambiental da

2

Eletronorte no município de Tucuruí, inicia-se a 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA RDS

3

ALCOBAÇA. Como membros do Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça,

4

fazem-se presentes representantes do PODER PÚBLICO: 1 - Sra. Mariana Bogéa de Souza (IDEFLOR-Bio), 2 -

5

Sra. Gleiciane Ramos (PMT), 3 - Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), 4 - Srª Adriana de Souza (ELN) e

6

representando a SOCIEDADE CIVIL: 1 – Sra. Waldeci Barroso dos Santos (RDS Alcobaça), 2 - Sra. Ana Lúcia

7

Oliveira (RDS Pucuruí-Ararão), 4 - Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de Pescadores de Tucuruí). Como membros

8

do Conselho Gestor da APA Lago de Tucuruí fazem-se presentes representantes do PODER PÚBLICO: 1 -

9

Sra. Mariana Bogéa de Souza (IDEFLOR-Bio), 2 - Sra. Gleiciane Ramos (PMT), 3 - Sr. Samuel Domingues de

10

Oliveira Júnior e Sr. Guilherme Souza V. Andrade (PBB), 4 - Sr. Rafael Rocha (PMG), 5 - Sr. Eduardo

11

Pagnocelli Júnior (PMJ), 6 - Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), 7 - Weslley Leite (PMI), 8 – Nilson Alves de

12

Castro (EMATER), 9 - Srª Adriana de Souza (ELN), 10 - Sr. Allan Jamesson S.de Jesus (IFPA) e representando

13

a SOCIEDADE CIVIL: 1 – Sra. Waldeci Barroso dos Santos (RDS Alcobaça), 2 - Sra. Ana Lúcia Oliveira (RDS

14

Pucuruí-Ararão), 3 - Sr. Gilberto Santos Vaz (FAEPA), 4 - Sr. Raul Lima e Sra. Solange Almeida (APELT), 5 - Sr.

15

José Monteiro (AMVILA), 6 - Sr. Luiz Pereira dos Santos (Colônia de Pescadores de Jacundá), 7 - Sr. Oneildo

16

Monteiro (Colônia de Pescadores de Tucuruí), 8 - Sr. Raimundo Nonato Vieira (Colônia de pescadores de

17

Goianésia), 9 - Sr. Carlos Ferreira (SINPAATUR), 10 - Sr. Roquevan Alves Silva (COOPAB). Como membros do

18

Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pucuruí Ararão, fazem-se presentes

19

representantes do PODER PÚBLICO: 1 - Sra. Mariana Bogéa de Souza (IDEFLOR-Bio), 2 - Sra. Gleiciane

20

Ramos (PMT), 3 - Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), 4 – Nilson Alves de Castro (EMATER), 5 - Srª Adriana de

21

Souza (ELN), 6 - Sr. Allan Jamesson S.de Jesus (IFPA) e representando a SOCIEDADE CIVIL: 1 – Sra. Waldeci

22

Barroso dos Santos (RDS Alcobaça), 2 - Sra. Ana Lúcia Oliveira (RDS Pucuruí-Ararão), 3 - Sr. Raul Lima e Sra.

23

Solange Almeida (APELT), 4 - Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de Pescadores de Tucuruí), 5 - Sr. Roquevan

24

Alves Silva (COOPAB). Como convidados e/ou ouvintes a Sra. Liliane Obando Lima (IDEFLOR-Bio), Sr. Philipe

25

Vilhena (IDEFLOR-Bio), Sra. Mônica Ferreira (IDEFLOR-Bio), Sra. Edjane Silva Arruda (IDEFLOR-Bio), Sr.

26

Gustavo Ribeiro Fragoso (IDEFLOR-Bio), Sr. Eden Pontes (IDEFLOR-Bio), Sra. Kátia Viana (IDEFLOR-Bio), Sra.

27

Márcia Arruda (IDEFLOR-Bio), Sra. Solange Rodrigues Dias (IDEFLOR-Bio), Sra. Fábia Carraro (IDEFLOR-Bio),

28

Sra. Patrícia dos Reis Santa Brígida (IDEFLOR-Bio) e Evaneide Souza Correia, Sra. Rosaly Silva, Sra. Celia

29

Matos (Z-53), Sr. Dinael Sousa (PMNR), Sr. Joasiel Pereira da Costa (PMG), Sr. Derimar Silva (Z-44), Sr.

30

Vicente Costa (Ilha Acapu), Sr. Aguiberto Alves (EMATER), Sra. Ivandi Lima (Z-78), Sra. Katia Cury

31

(GREENTEC), Sr. Eduardo Ribeiro Felizola (GREENTEC), Sr. Rogério H. Vereza de Azeredo (GREENTEC), Sr.

32

Márcio (SINPATUR), Sra. Maria Priscila (Secretaria de Assistência Social de Novo Repartimento) e a Sra.
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33

Ailana Guta Rodrigues Vieira (UFPA/NDAE). A presidente do conselho saúda a todos os presentes, dá início

34

a reunião ressaltando que está será do Conselho Gestor Mosaico Lago de Tucuruí, contando com a

35

presença dos representantes dos conselhos Gestores da APA Lago de Tucuruí, da RDS Alcobaça e da RDS

36

Pucuruí Ararão, e apresenta a pauta: 1 - Conselho do Mosaico Lago de Tucuruí; 2 - Apresentação da

37

GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL E MEIO AMBIENTE LTDA. (Empresa

38

contratada para elaboração do Plano de Manejo do Mosaico Lago de Tucuruí); 3 - Plano de Ordenamento

39

da Pesca e Aquicultura do Mosaico Lago de Tucuruí; 4 - Operações do Defeso 2017/2018; 5 - O que ocorrer.

40

Dando prosseguimento, a presidente exibe a ATA da 2º Reunião Ordinária dos Conselhos Gestores da APA

41

Lago de Tucuruí, da RDS Alcobaça e RDS Pucuruí Ararão, que é aprovada por unanimidade pelos

42

conselheiros. No que se refere ao primeiro item da pauta, Conselho do Mosaico Lago de Tucuruí, a

43

presidente informa que, conforme deliberação na 2º Reunião dos Conselhos Gestores da APA Lago de

44

Tucuruí, da RDS Alcobaça e da RDS Pucuruí Ararão, ficou consolidado o Conselho Gestor do Mosaico Lago

45

de Tucuruí, sendo composto por 26 instituições, sendo 13 do Poder Público: 1 – IDEFLOR-Bio, 2 - Prefeitura

46

de Tucuruí, 3 – Prefeitura de Breu Branco, 4 – Prefeitura de Goianésia, 5 – Prefeitura de Jacundá, 6 –

47

Prefeitura de Nova Ipixuna, 7 – Prefeitura de Itupiranga, 8 – Prefeitura de Novo Repartimento, 9 – ELN, 10 –

48

EMATER, 11 – IFPA Tucuruí, 12 – UFPA/NDAE Tucuruí, 13 – SEDAP e 13 da Sociedade Civil: 1 – RDS

49

Alcobaça, 2 – RDS Pucuruí Ararão, 3 – FAEPA, 4 – APELT, 5 – Colônia de Pescadores de Tucuruí, 6 – Colônia

50

de Pescadores de Jacundá, 7 – Colônia de Pescadores de Goianésia, 8 – CECOAT, 9 – SINPAATUR, 10 – MAB,

51

11 – COOPAB, 13 - STTR de Tucuruí. Quanto à renovação dos conselhos da APA Lago de Tucuruí, RDS

52

Alcobaça e RDS Pucuruí Ararão, a presidente apresenta a publicação das portarias, conforme preconiza o

53

regimento interno. Assim sendo, dá posse aos conselheiros e automaticamente faz a entrega dos

54

respectivos certificados de posse. A Sra. Mariana Bogéa esclarece ainda que foram encaminhados ofícios as

55

entidades solicitando a indicação dos seus representantes, e que caso haja alguma substituição, a mesma

56

deve ser formalizada para que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Em seguida, faz uma breve

57

apresentação da equipe técnica da gerência administrativa do Lago de Tucuruí e na oportunidade, agradece

58

às prefeituras de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Novo Repartimento e Itupiranga pela cessão de

59

servidores ao IDEFLOR-Bio. Partindo para ao segundo item da pauta que trata da apresentação da

60

GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROFLORESTAL E MEIO AMBIENTE LTDA. (Empresa

61

contratada para elaboração do Plano de Manejo do Mosaico Lago de Tucuruí), a presidente informa que o

62

processo de licitação foi finalizado e que esta prevê a instituição da Comissão Executiva de Elaboração e

63

Acompanhamento de Produtos – CEEAP na qual é composta pelos seguintes servidores do IDEFLOR-Bio:

64

Sra. Jossandra Pinheiro (Presidente), Sra. Liliane Obando Lima (Membro), Sra. Mônica Ferreira (Membro),

65

Sr. Wendel Andrade (Membro) e Sra. Mariana Bogéa (Membro). Ressalta ainda, que além do

66

acompanhamento e avaliação pela CEEAP, todos os produtos deverão também ser validados pelo conselho

67

gestor do Mosaico Lago de Tucuruí. A Sra. Mariana Bogéa (IDEFLOR-Bio) solicita que os conselheiros façam
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68

uma breve apresentação dizendo nome e entidade que representam, depois do termino, a palavra é

69

franqueada aos representantes da empresa GREENTEC Consultoria. O primeiro a falar é o Sr. Rogério H.

70

Vereza (GREENTEC) que faz uma breve apresentação sobre a empresa, ressaltando as expectativas, o

71

histórico da empresa no que se refere à elaboração de Plano de Manejo e parabeniza o IDEFLOR-BIO pela

72

construção de um plano de manejo para 03 (três) unidades de conservação no contexto do mosaico, com a

73

integração das ações e planos numa gestão integrada. Na sequência a palavra é repassada ao Sr. Eduardo

74

Ribeiro (GREENTEC), que se apresenta e ressalta a importância da participação dos representantes do

75

Conselho Gestor do Mosaico Lago de Tucuruí, principalmente quanto ao diagnostico e ao planejamento das

76

atividades relacionadas a elaboração do Plano de Manejo do Mosaico Lago de Tucuruí. E por ultimo, a Sra

77

Kátia Cury (GREENTEC), que relata aos presentes que exercerá o papel de coordenadora geral, sobre sua

78

experiência e trabalhos realizados em Unidades de Conservação e reforça a importância da participação da

79

comunidade na construção do plano de manejo, de modo que o resultado obtido represente a realidade

80

das Unidades de Conservação, apresentando os problemas, bem como, a proposição das possíveis

81

soluções. Em seguida inicia sua apresentação, nesta exibe a equipe técnica e as etapas do processo de

82

planejamento e elaboração do plano de manejo. Expõe ainda como será a construção do plano de manejo

83

e gestão ambiental das unidades de conservação, a fim de estabelecer um zoneamento para a demarcação

84

das áreas que serão exploradas ou não. Ressalta que o plano será realizado com a participação de todos, de

85

forma flexível, podendo ser revisado posteriormente. Interroga aos presentes, qual seria o maior problema

86

da região? Os presentes apontam como principais problemas: a pesca predatória, o desmatamento e a

87

condição social da comunidade. Elencados os problemas, a Sra. Kátia Cury conta que alguns destes são de

88

responsabilidade dos órgãos públicos, como energia, água potável e etc. A presidente explica que um dos

89

maiores problemas é a legalização fundiária da região, visto que esta depende da Secretaria de Patrimônio

90

da União – SPU. Retomda a palavra a Sra. Kátia Cury, está questiona aos presentes sobre a produção

91

regional com relação ao PAA e o PNAE e a divulgação desses. A Sra. Rosaly Dias (Convidada), destaca que

92

nem todos tem acesso as informações, pois muitos colonos não possuem energia, nem internet, o que os

93

deixa desatualizados em relação aos que residem na cidade. Explicou a respeito da judicialização da

94

questão dos tanques-rede e da discordância entre as cooperativas e a Eletronorte. O Sr. Roquevan Alves

95

Silva (COOPAB), pede a palavra e faz uma reclamação referente à construção do plano de manejo, declara

96

que este deveria ter sido feito há muito tempo com o recurso da compensação, e indaga como o Governo

97

do Estado observa a realização do plano de manejo em relação à Eletronorte está na lista para privatização.

98

A Sra. Adriana (ELN) se pronúncia dizendo que os próprios funcionários da ELN também não têm

99

esclarecimentos acerca da privatização da companhia de energia. A Sra. Kátia esclarece que o passivo

100

ambiental ficará com a empresa que adquirir a Usina Hidroelétrica. Continua sua apresentação, explicando

101

que será um plano com programas para as três unidades de conservação. Dá ênfase ao cronograma, aos

102

procedimentos com relação ao levantamento de estudos da região e com isso, farão um diagnóstico no
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103

campo nas diversas áreas de estudo, levantando as pressões das áreas e seus conflitos. Ressalta que será

104

feita uma avaliação estratégica com a definição do objetivo das unidades, a missão, pontos fortes e fracos e

105

suas potencialidades e por último a aprovação do plano. Prossegue com os programas a serem elencados

106

no plano, como por exemplo, plano de recuperação de áreas degradadas, programa de operacionalização,

107

programa de comunicação e etc. Explica ainda que este deverá ser aprovado pelo conselho e todos os seus

108

produtos terão que ser validados através de portaria. Termina comentando sobre o cronograma de

109

trabalho da empresa, salienta que acontecerão oficinas e que seus atores são fundamentais para a

110

construção do plano. Destaca que este é instrumento fundamental para que se possa fomentar a produção

111

sustentável, contudo aponta que será importante achar um mecanismo que atenda as necessidades das

112

unidades de conservação e seus moradores. O Sr. Raul Lima (APELT) pede a palavra e pergunta sobre o

113

recurso de compensação. A presidente responde que a Greentec foi contratada com recurso de

114

compensação ambiental, o que não impede a captação de outros recursos de terceiros, e reforça que o

115

plano de manejo também vai direcionar como será o mecanismo de sustentabilidade financeira para a

116

gestão das Unidades. No que se refere ao terceiro item da pauta o Plano de Ordenamento da Pesca e

117

Aquicultura do Mosaico Lago de Tucuruí, a Sra. Mariana Bogéa realiza a apresentação e ressalta que este

118

foi construído com a participação do setor da pesca e do poder público, destaca que o plano se encontra

119

em fase avançada, e que se faz indispensável a colaboração do poder público municipal, na questão da

120

situação do terreno a ser implantado a Unidade do Monitoramento de Desembarque Pesqueiro e Aquícola

121

que deverá ser escolhido em comum acordo e a área definida estar regularizada. No que se refere ao

122

quarto item da pauta, Operações do Defeso 2017/2018, a presidente informa que ocorreu em Belém, dia

123

21 de agosto de 2017, reunião para apresentar o Plano Integrado de Fiscalização, com a participação de

124

representantes do IDEFLOR-Bio, da SEMAS, das SEMMAS Municipais e do Ministério Publico - Comarca de

125

Tucuruí, ficando o plano aprovado e definidas a responsabilidade de cada ente. No que se refere ao quinto

126

item da pauta - O que ocorrer, a presidente transmite os seguintes informes: 1- A audiência pública que

127

ocorrerá em Itupiranga em 27 de outubro de 2017, solicitada pelos sete prefeitos do entorno do Lago e

128

sugere que os conselheiros se organizem para participarem, pois cujas pautas são as condicionantes

129

ambientais e a privatização da UHE Tucuruí. A presidente relata que na reunião do COMPART realizada em

130

Nova Ipixuna no dia 21 de setembro de 2017, foi definida a data e local para a audiência pública. Mas que

131

assim que for confirmada a informação, repassará aos demais conselheiros. A presidente informa que a

132

equipe técnica está fazendo a apresentação do Plano de Ordenamento da Pesca e Aquicultura aos

133

pescadores dos municípios que compõe o mosaico e que na sexta-feira, dia 29 de setembro, estará em

134

Novo Repartimento. Contudo, expõe sobre o município de Breu Branco, e expressa à preocupação, quanto

135

a acontecimento de não ter havido a apresentação do Plano no dia 22 de setembro e pelo trabalho de

136

monitoramento, que encontrar-se extremamente comprometido. O Sr. Oneildo Carvalho (Colônia de

137

pescadores de Tucuruí) reforça a necessidade de informação de esclarecimento aos pescadores.
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138

Continuando a reunião, a Sra. Mariana Bogéa apresenta a proposta de suspensão do direito de voto das

139

entidades CECOAT e SINPAATUR, tendo em vista que os representantes das duas entidades encontram-se

140

respondendo processo na justiça, considerando ainda a importância das referidas entidades a esse

141

conselho, e que as faltas de acordo com o regimento interno resultariam na substituição da entidade. A

142

sugestão é suspender as entidades até que o caso seja julgado, evitando assim que se proceda julgamentos

143

precipitados, tendo em vista que todos são inocentes até que se prove o contrario. A proposta é aprovada

144

por unanimidade. Assim sendo, as entidades têm o direito de voto suspenso e suas possíveis faltas serão

145

justificadas, até que se julguem os referidos processos contra seus representantes. Informa também que, a

146

SEDAP e Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tucuruí possuem duas ausências sem justificativa às reuniões

147

do Conselho, e que serão encaminhadas as devidas notificações. Agradece a presença de todos, e não mais

148

tendo a tratar, a presidente dá como finalizada a reunião às 15:45 h e deseja a todos um bom retorno. Eu,

149

Fábia Gabriela Pflugrath Carraro, redigi esta ata e dou fé, que deverá ser aprovada na próxima reunião do

150

conselho e referendada por lista de presença em anexo.

