ATA da Primeira Reunião Ordinária Integrada do Conselho Gestor Deliberativo
da Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia) e
do Conselho Gestor Consultivo do Parque Estadual da Serra dos
Martírios/Andorinhas (Pesam)

Aos 21 dias do mês de maço de 2013, ás 13 horas e 45 minutos (treze horas e
quarenta e cinco minutos), no salão anexo à Igreja Católica Cristo Libertador,
em São Geraldo do Araguaia/PA, reuniram-se Semma, ICMBIO, Setur/PA,
FCCM, ASPRORBUQ, ASTICUM, Vila Ilha de Campo, SPRSAGA, Semagri,
Emater, Vila Santa Cruz dos Martírios, Sema. O gerente do Pesam e APA
Araguaia, Abel Pojo, deu início à reunião agradecendo a presença dos
conselheiros, destacando a importância de sua participação nas reuniões. Foi
informado que o MPEG enviou justificativa de ausência. Foi registrado que
nesta primeira reunião houve quórum para que a reunião dos conselhos do
Pesam e APA acontecesse. Em seguida foi feita a leitura da ATA da reunião
anterior pela conselheira Sônia Nery, da Semma. Com o término da leitura, às
14 horas (quatorze horas), tomando a palavra o gerente Abel Pojo, comentou
com o Senhor Manoel (ICMBIO) sobre a falta de representantes no conselho
das entidades, falou também das representações que não compareceram sem
justificativas formais. Prosseguindo com a palavra apresentou a pauta da
Reunião, em seguida os presentes se apresentaram. Logo em seguida,
distribuiu um CD com programas de gestão (Atividades realizadas em 2012).
Apresentou os programas e subprogramas trabalhados pela SEMA, nas
unidades de conservação. Falou sobre o RAG (Relatório Anual de Gestão),
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MENEJO DE RECURSOS
NATURAIS, DESENVOLVIMENTOS DAS COMUNIDADES LOCAIS. Evânio
falou sobre o PROGRAMA DE PRÁ RURAL. Abel continuou falando sobre o
PROGRAMA DE USO PUBLICO, PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(monitoramento ambiental Casa de pedra e Prevfogo), COMUNICAÇÃO. O
gerente Abel Pojo falou sobre renovação do conselho gestor, e possível
reenvio dos ofícios para a renovação, a pedido, para Casa da Cultura, enviar
copia do regimento para ICMBIO e Semagri, Paratur e Setur, e apresentou a
forma para a renovação do mandato do conselheiro. No próximo ponto de
pauta falou sobre a Formação:sobre Uso Publico, que o ponto fundamental
para o desenvolvimento da visitação é construir um plano de desenvolvimento,
falou o motivo que mudamos o local da reunião o Incra para o salão anexo à
igreja católica. Deram uma pausa na reunião para um coffe breack, logo em
seguida Abel apresentou o CD do Relatório do Anual de Gestão, falou sobre o
nível de implementação geral do POA 2012 (Plano Operacional Anual), para
finalizar a reunião, fechará a agenda de nível de implementação, conforme o
combinado em reunião fica certo do 2° encontro para visitação do projeto de

implementação na visitação na data de 21 de Junho de 2013 (vinte e um de
junho de dois mil e treze), na Vila Santa Cruz, a 3° reunião ficará marcada para
os dias 19 e 20 de Setembro de 2013 (dezenove e vinte de setembro de dois
mil e treze). A 4° ficou certa para dia 13 de Dezembro de 2013 (treze de
dezembro de dois mil e treze). A representante do SPR (Sindicato dos
produtores rurais) de São Geraldo do Araguaia deu a sugestão de entrar em
contato com o CNA (Conselho Nacional de Agricultura), para que possam
contribuir na atividade de formação da última reunião de 2013, oferecendo um
curso sobre novo Código Florestal. O Técnico Evânio falou sobre o projeto que
a secretaria pretende implantar no município, cujo nome é Selo Artesanal.
Falaram sobre criar um projeto Feira dos Produtorres com o apoio do Senar e
SEBRAE. O Senhor Juranez (Secretario de agricultura) falou sobre a
importância do Selo Artesanal e da reativação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), falou também da necessidade
de urgência dessa criação e que existem vários entraves dentro do município
por motivos de data de validade. Abel Pojo exemplificou situações encontradas
no processo de regularização fundiária do PESAM. Assim, às 17:22 (dezessete
e vinte e dois) encerrou a reunião em que nós, Nélia Paula e Evânio Pereira,
lavramos a presente ata que após lida e aprovada deverá ser assinada por
todos os presentes.
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