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1

No dia 09 de Junho de 2017 às 09:00 horas, no Auditório do Mosaico Lago de Tucuruí, no município de

2

Tucuruí, inicia-se a 2º Reunião Ordinária do Conselho da RDS Alcobaça com a participação dos

3

representantes dos Conselho da Área de Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí, Conselho da RDS

4

Alcobaça e Conselho da RDS Pucuruí-Ararão. Fazem-se presentes os representantes do CONSELHO DA RDS

5

ALCOBAÇA: Sra. Mariana Bogéa de Souza (IDEFLOR-Bio), Sr. Márcio Dias Bicalho (Prefeitura de Novo

6

Repartimento) Sr. Waldecy Barroso dos Santos (Comunidade Água Fria), Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de

7

Pescadores de Tucuruí), Sra. Carmem Silva Galvão da Rocha (ELN) e Sr. Guilherme Souza V. Andrade (PMT).

8

E como convidados e/ou ouvintes a Sra. Jossandra Pinheiro (IDEFLOR-Bio), Sra. Mônica Ferreira (IDEFLOR-

9

Bio), Sra. Edjane Arruda (IDEFLOR-Bio), Sr. Gustavo Fragoso (IDEFLOR-Bio), Sra. Kátia Viana (IDEFLOR-Bio),

10

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

11

Patrícia dos Reis Santa Brígida (IDEFLOR-Bio), Sr. Wilson Castro (EMATER), Srª Rayara de Paula Araújo de

12

Oliveira (PMNI), Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), Sr. Gilberto Santos Vaz (FAEPA), Sr. Antonio F. Nunes

13

(CECOAT), Sr. Luiz Pereira dos Santos (Colônia de Jacundá), Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de Pescadores de

14

Tucuruí), Sr. Raul Lima e Sra. Solange (APELT), Sr. Allan Jamesson S. de Jesus (Instituto Federal de Educação,

15

Ciência e tecnologia do Pará – IFPA), Sr. Roquevan Alves Silva (Movimento dos Atingidos por barragem-

16

MAB). A presidente do conselho saúda a todos os presentes e dá inicio a reunião, ressaltando que estão

17

presentes os conselheiros do Mosaico Lago de Tucuruí (Conselhos da APA LAGO DE TUCURUÍ e das RDS

18

ALCOBAÇA E RDS PUCURUÍ ARARÃO). Posteriormente, apresenta a pauta: 1 - Solicitação do Consórcio

19

DTA/O’MARTIN de Anuência da Unidade de Conservação APA Lago de Tucuruí, referente aos Estudos para

20

o Licenciamento Ambiental do Projeto de Drenagem e Derrocamento no Trecho do Rio Tocantins Pedral

21

do Lourenço (Marabá – Baião). Processo nº 02001.00809/2013 – 80 IBAMA; 2 - Processo de Renovação do

22

Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Lago de Tucuruí – APA Lago de Tucuruí; 3 - Processo de

23

Renovação do Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça – RDS Alcobaça; 4 -

24

Processo de Renovação do Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Pucuruí Ararão –

25

RDS Pucuruí Ararão; 5 - Plano de Manejo do Mosaico Lago de Tucuruí; 6 - O que ocorrer. A presidente

26

destaca que o primeiro item da pauta trata-se sobre a solicitação da DTA Engenharia, cujo o processo foi

27

devolvido a empresa para correções, realizadas as alterações e sendo acatadas as recomendações técnicas

28

da Gerência do Mosaico lago de Tucuruí, foi emitida a AUTORIZAÇÃO nº 01/2017, dando a empresa DTA

29

Engenharia anuência para a coleta de dados que subsidiariam o EIA-RIMA. Entretanto a empresa entrou em

30

contato com a gerência para informar que a Licença do IBAMA apresentou alguns questionamentos e

31

solicitou uma nova anuência do órgão gestor da unidade, frente às alterações do Plano de Trabalho. Tal

32

situação comprometeu o inicio das referidas coletas, e diante do exposto pela empresa, está foi orientada
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33

por está gerência a formalizar a referida situação, uma vez que tal imprevisto inviabiliza a execução do

34

Plano de Trabalho anteriormente aprovado pelo IDEFLOR-Bio. O processo encontra-se em fase de analise

35

pela equipe técnica da Gerência do Mosaico lago de Tucuruí. Dando continuidade à reunião, a presidente

36

retoma a palavra sobre o processo de RENOVAÇÃO DOS CONSELHOS, pois no mês de agosto finaliza o

37

mandato, que de acordo com o Regimento interno é de dois anos, apresenta as etapas do processo de

38

renovação dos referidos conselhos da APA Lago de Tucuruí, RDS Alcobaça e RDS Pucuruí Ararão. Diante do

39

exposto e considerando a necessidade de dar inicio aos tramites administrativos para viabilizar o processo

40

de renovação se faz indispensável a manifestação dos conselheiros quanto a manutenção e/ou substituição

41

de entidades que compõem os conselhos, assim sendo é exposta a atual composição dos conselhos

42

gestores: Conselho Gestor da APA Lago de Tucuruí (Poder Público: 1. Instituto de Desenvolvimento

43

Florestal e da Biodiversidade do Pará – IDEFLOR-Bio, 2. Prefeitura de Tucuruí, 3. Prefeitura de Breu Branco,

44

4. Prefeitura de Goianésia do Pará, 5. Prefeitura de Jacundá, 6. Prefeitura de Nova Ipixuna, 7. Prefeitura de

45

Itupiranga, 8. Prefeitura de Novo Repartimento, 9. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

46

Estado do Pará – EMATER, 10. Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELN, 11. Secretaria de Estado de

47

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca– SEDAP e da Sociedade Civil: 1. RDS Alcobaça, 2. RDS Pucuruí

48

Ararão, 3. Federação de Agricultura e Pecuária do Pará – FAEPA, 4. Sindicato dos Trabalhadores e

49

Trabalhadoras Rurais de Tucuruí – STTR Tucuruí, 5. Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de

50

Tucuruí - APELT, 6. Associação de Moradores da Vila Quatro Bocas – AMVILA, 7. Central das Colônias de

51

Pescadores da Bacia Araguaia-Tocantins – CECOAT, 8. Colônia de Pescadores de Jacundá – Z-44, 9. Colônia

52

de Pescadores de Goianésia – Z-61, 10. Colônia de Pescadores de Tucuruí – Z-32, 11. Sindicato dos

53

Pescadores Artesanais e Aquicultures do Munícipio de Tucuruí e Região – SINPAATUR), representando o

54

Conselho Gestor da RDS Alcobaça (Poder Público: 1. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da

55

Biodiversidade do Pará – IDEFLOR-Bio, 2. Prefeitura de Tucuruí, 3. Prefeitura de Novo Repartimento, 4.

56

Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELN e da Sociedade Civil: 1. RDS Alcobaça, 2. RDS Pucuruí Ararão, 3.

57

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tucuruí – STTR. 4. Colônia de Pescadores de Tucuruí

58

– Z-32), representando Conselho Gestor da RDS Pucuruí Ararão (Poder Público: 1. Instituto de

59

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará – IDEFLOR-Bio, 2. Prefeitura de Tucuruí, 3.

60

Prefeitura de Novo Repartimento, 4. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará –

61

EMATER, 5. Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELN, 6. Instituto Federal de Educação, Ciência e

62

Tecnologia do Estado do Pará – IFPA (Campus Tucuruí) e da Sociedade Civil: 1. RDS Alcobaça, 2. RDS Pucuruí

63

Ararão, 3. Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de Tucuruí – APELT, 4. Colônia de Pescadores de

64

Tucuruí – Z-32, 5. Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, 6. Cooperativa Mista de Pescadores,

65

Trabalhadores Rurais, Urbanos e Extrativistas do lago de Tucuruí – COOPAB). Concluída a apresentação da

66

composição, a presidente solicita à assembleia delibere a respeito da manutenção e/ou substituição das

67

entidades que compõem os referidos conselhos, assim sendo os Conselhos Gestores da APA Lago de
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68

Tucuruí, RDS Alcobaça e RDS Pucuruí Ararão, são mantidos por UNANIMIDADE, ficando aprovada a

69

manutenção da composição dos conselhos gestores. Portanto, a presidente ficou responsabilidade por

70

encaminhar ofício para as entidades solicitando atualização e/ou manutenção dos conselheiros

71

representantes das entidades, para que possa ser finalizado o processo de renovação. Dando

72

prosseguimento a presidente apresenta a proposta de minuta de portaria e regimento interno que deverão

73

subsidiar a consolidação do Conselho Gestor do Mosaico Lago de Tucuruí, informa que tal proposta foi

74

submetida a analise jurídica do IDEFLOR-Bio, tendo em vista as especificidades do caso, uma vez que esses

75

conselhos são consultivos e deliberativos, para unificação dos conselhos, porém sem extingui-los. O Sr.

76

Cledemilton Araújo (AMVILA) solicita esclarecimentos como seria este processo. A presidente argumenta

77

que o objetivo principal é garantir a gestão compartilhada, além de atender a legislação vigente, partindo

78

deste princípio as reuniões dos conselhos gestores devem se dar de forma integrada, ou seja, com a

79

participação dos conselhos da APA Lago de Tucuruí, RDS Alcobaça e RDS Pucuruí Ararão, considerando

80

ainda o princípio da economicidade, tendo em vista que as entidades que compõem os conselhos são as

81

mesmas e que os representantes são comuns, integrar as reuniões além de garantir maior transparência ao

82

processo de gestão, otimiza-se tempo e recurso. Adverte que quando se tratar de pauta especifica, o

83

processo deliberativo partirá do conselho interessado e demais poderão se manifestar. Tudo isso de acordo

84

com a consolidação do Conselho do Mosaico Lago de Tucuruí, que de acordo com a proposta seria de

85

cunho consultivo e deliberativo, dentro de suas atribuições. Ressalta que com a consolidação dos

86

conselhos, passaria a ter 26 entidades, sendo 13 de entidades públicas e 13 da sociedade civil. Esclarecidas

87

as duvidas do Sr. Cledemilton Araújo, este concorda com a proposta de consolidação do conselho

88

mantendo o quadro, ressalta que depois caso necessite de permuta pode ser realizada posteriormente.

89

Para tal a presidente informa que enviará as minutas de portaria e de regimento interno aos conselheiros

90

para analise e contribuição, uma vez que tal tema será pauta da próxima reunião do Conselho. Em

91

sequência a pauta no item Plano de Manejo, a presidente informa que no próximo dia 20 de junho está

92

prevista a Licitação do referido plano, destaca que várias empresas apresentarão questionamentos,

93

portanto, acredita-se que pelo menos três empresas apresentem propostas. Esclarece ainda, que todas

94

informações sobre o edital e o termo de referência se encontram disponíveis no site do IDEFLOR-Bio

95

(www.ideflorbio.pa.gov.br). A presidente passa então aos informes: No dia 08 de junho, ocorreu uma

96

reunião com representantes do estado, cuja pauta principal foi à apresentação do Programa Pará 2030, a

97

caravana do Governo do Estado contou com a participação do Presidente do IDEFLOR-Bio, o Sr. Thiago

98

Valente Novaes, dentre os assuntos abordados durante a reunião, o Programa de Monitoramento de

99

Desembarque Pesqueiro e Aquícola do Mosaico Lago de Tucuruí, com destaque para o Boletim de

100

Desembarque Pesqueiro do Mosaico Lago de Tucuruí, baseado nas coletas de dados dos meses de abril e

101

maio de 2017. Na oportunidade, também citou que o boletim foi realizado com base nos dados coletados

102

nos portos de acordo com a Portaria Nº 150/2017 IDEFLOR-Bio, e que este faz referência a produção do
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103

município de Novo Repartimento, que surpreendeu com uma produção de mais 50 toneladas,

104

considerando que este porto nunca havia sido monitorado antes. A presidente adverte que este trabalho só

105

foi possível graças à colaboração do setor da pesca, através da Central das Colônias e das Colônias de

106

Pescadores de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Itupiranga e Novo Repartimento, além

107

dos Sindicatos de Pescadores de Tucuruí e Jacundá. A presidente agradece ainda a colaboração das

108

prefeituras de Tucuruí (Cessão de 03 servidoras), a prefeitura de Novo Repartimento (Cessão de 02

109

servidoras), a prefeitura de Goianésia do Pará (Cessão de 01 servidora), destacando que sem a colaboração

110

destes servidores seria impossível apresentar os dados em tempo hábil, uma vez que se fez necessário uma

111

força-tarefa para tabular os dados do monitoramento que resultou em 3.020 formulários registrados. A

112

presidente apresenta a nova equipe técnica do Mosaico Lago de Tucuruí e agradece a quadro pela

113

dedicação e compromisso para com a gestão, informa que a proposta é gerar um Boletim Semestral, que

114

deverá ser lançado oficialmente pelo Estado, servindo assim, de base de dados para a pesca e aquicultura

115

no Mosaico Lago de Tucuruí. O Sr. Roquevan Alves (MAB) pediu a palavra e perguntou quem fará o

116

diagnóstico social, a presidente respondeu que será a empresa ganhadora da licitação do Plano de Manejo,

117

este relatou sobre sua preocupação com a população das ilhas, que há rumores do fim da concessão da

118

Eletronorte e a possibilidade de uma empresa chinesa assumir a gestão da UHE Tucuruí, além de que uma

119

das demandas da referida empresa seria a retirada dos moradores do reservatório, diante do exposto,

120

questiona qual seria o posicionamento do governo Estadual frente a essa possibilidade. A presidente

121

esclarece que tal situação até o presente momento não é de conhecimento da gestão, ressalta ainda a

122

importância da participação da sociedade civil organizada frente a tal “possibilidade”, principalmente pelo

123

elevado número de pessoas que residem nos limites do reservatório. Por conseguinte, foi apresentado o

124

Programa de Ordenamento da Pesca e Aquicultura do Mosaico Lago de Tucuruí, que assim que concluída

125

as correções gráficas estará disponível no site do IDEFLOR-Bio. A técnica e engenheira de pesca, a Sra.

126

Jossandra Pinheiro (IDEFLOR-Bio) explicou que no ano de 2015 foi realizado um levantamento dos portos

127

de desembarque, e que, os documentos mencionados acima estão atendendo as premissas do Programa

128

de Manejo dos Recursos Naturais aprovado por este conselho, salientando a importância dessas ações

129

para garantia dos recursos pesqueiros e aquícolas. O Sr. Allan Jamesson (IFPA) sugeriu fosse relatado no

130

boletim algum acontecimento que tenha chamando atenção durante aplicação dos formulários, como

131

também, discorreu que os representantes das colônias não devem aceitar uma compensação ambiental

132

menor do que suas produções. A presidente do conselho enfatizou que este é o momento de avaliar as

133

ações, de trabalhar-se com a conscientização, mobilização e se necessário com fiscalizações que

134

assegurarem que os pescadores não burlem as medidas estabelecidas na legislação. O Sr. Antônio Nunes

135

(CECOAT) indagou a necessidade de uma fiscalização efetiva no lago, assim como, houve há tempos atrás.

136

Comparou com o Estado de Tocantins que no mês passado, os pescadores que não portavam a carteira de

137

pescador foram multados no valor de R$ 1.500,00 reais/cada, tamanha rigidez, e nos nossos municípios que
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138

receberam equipamentos para reforçar a fiscalização como caminhonetes e lanchas, não fazem. O Sr.

139

Cledemilton propôs uma pauta de reunião no conselho com o tema “fiscalização” com os órgãos do Estado,

140

Municípios e Ministério Público. O Sr Roquevan (MAB) citou que dentro do lago existem pessoas de má

141

índole, questionou a aplicação dos royalties no Estado e municípios, além de perguntar o que pode ser feito

142

e discutido dentro do conselho à respeito do assunto. Por sua vez, o Sr Cledemilton respondeu que através

143

da provocação do ministério público, que este se encarrega de resolver a questão. Os conselheiros Sr.

144

Antônio Nunes (CECOAT) e Sr. Raul Lima (APELT) reforçaram que deve ser cobrado o comprometimento do

145

Estado e municípios para garantia dos recursos pesqueiros. O Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de Pescadores

146

de Tucuruí) também discursa sobre a fiscalização, afirma que o Estado deve ser mais presente e adverte

147

que só haverá controle, se houver fiscalização. Que o setor da pesca é o único que solicita ser fiscalizado,

148

além de demonstrar sua indignação junto às secretarias de meio ambiente que não fazem seu trabalho e

149

que ainda falam mal dos conselheiros. A presidente retomou a palavra, diz que compreende os

150

questionamentos dos conselheiros, que a atuação esta longe de ser perfeita, e que não tem medido

151

esforços para avançar. Informa que já enviou outro ofício para as secretarias de meio ambiente municipais

152

estipulando um novo prazo para renovação e envios de documentações dos equipamentos e relatórios de

153

fiscalizações, pois o anterior de 90 dias contados da data de assinatura finaliza neste mês. A mesma adverte

154

que até o presente momento somente o município de Novo Repartimento enviou todos os documentos,

155

porém o relatório de fiscalização ainda não possui ações significativas, mas que o município de Itupiranga

156

tem intensificado as ações e obtido bons resultados. E concorda com os conselheiros, e expõe que no

157

momento não têm outra saída, a não ser, realizar a reunião entre o Ministério público e secretarias.

158

Questiona o Sr. Márcio Dias (PMNR) a respeito dos relatórios de ações de fiscalizações. Este responde que

159

irá melhorar no próximo defeso. A presidente aproveita-se da fala e ressalta que é preciso pensar em uma

160

prévia do defeso, uma ação conjunta e bem planejada. O Sr. Márcio Dias (PMNR) propõe que a reunião

161

com o Ministério Público tem que ser composta pelas esferas municipal, Estadual e Federal, e ressalta as

162

dificuldades encontradas para obter reforço policial durante as fiscalizações junto a Policia Militar e do

163

Estado. O Sr. Antônio Nunes (CECOAT) comenta que é necessário ter um secretário para motivar os demais,

164

e se houver a necessidade os conselheiros podem ir até ao Estado para pressionar, a fim de exigir a

165

realização das ações de fiscalizações. Fez um último apelo, para que seja marcada uma reunião com a

166

promotoria da região. A presidente solicitou que os conselheiros enviassem os nomes e contatos dos

167

promotores dos municípios para o envio do convite para a referida reunião. A presidente apresenta a ATA

168

da 1º Reunião Mosaico lago de Tucuruí para aprovação, e na sequência, a equipe técnica da GRTUC,

169

solicitando que as novas integrantes se apresenta-se. A Srª. Márcia Correa (Assistente Administrativa) se

170

apresenta, colocando-se à disposição do Conselho do Mosaico, então a palavra foi repassada a Srª Kátia

171

Viana (Assistente Administrativo) que também se coloca a disposição, em seguida se apresentam, as

172

senhoras Evaneide Souza e Patrícia dos Reis (Auxiliares de serviços gerais) e por ultimo a Sr.ª Solange
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173

Rodrigues (Assistente Social) que foi cedida pela prefeitura de Novo Repartimento e que está feliz por

174

compor equipe da Gerência. A presidente destaca sobre dois novos servidores que compõe a Equipe

175

técnica da GRTUC , porém ausentes na reunião, a Sra. Fábia Carraro (Bióloga) cedida também pela

176

prefeitura de Novo Repartimento e o Engenheiro de Pesca, o Sr. Eden Pontes Soares, contratado pelo

177

processo seletivo do IDEFLOR-Bio. A presidente apresenta os encaminhamentos da referida reunião: 1 –

178

Enviar ofício solicitando atualização e/ou manutenção dos conselheiros representantes das entidades,

179

para que possa ser finalizado o processo de renovação; 2 – Enviar minuta de portaria e regimento interno

180

Conselho do Mosaico, para analise e contribuição dos conselheiros; 3 – Articular uma reunião com a

181

presença do MP, municípios e estado. 4 – Encaminhar cópia do Relatório das Oficinas Colaborativas

182

desenvolvidos pela SEMAS. Agradecendo a presença de todos, nada mais tendo a tratar a presidente dá

183

como finalizada a reunião às 12:10 h, convidando os conselheiros para o almoço e desejando a todos um

184

bom retorno. Eu, Edjane Silva Arruda, redigi esta ata e dou fé, que deverá ser aprovada na próxima reunião

185

do conselho e referendada por lista de presença em anexo.

