GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE/ IDEFLOR-BIO
DIRETORIA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/ DGMUC
GERÊNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ARAGUAIA/ GRA
(Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas-Pesam e Área de Proteção Ambiental de São Geraldo
do Araguaia-APA Araguaia)

Ata da primeira reunião unificada do Conselho Gestor do Parque Estadual da
Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e Área de Proteção Ambiental de
São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia) de 2017.
Aos 31 dias do mês de Março de 2017, às 09 horas e 20 minutos, no auditório
da Faculdade Unopar localizada no bairro Beira Rio, município de São Geraldo
do Araguaia/PA, reuniu - se os conselheiros representantes das seguintes
instituições públicas e da sociedade civil: Instituto Chico Mendes de
Conservação e da Biodiversidade - ICMBio, Secretaria de Turismo - Setur/PA,
Associação dos Produtores Rurais da Região do Buqueirão - ASPRORBUQ,
Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Projeto de
Assentamento Tira Catinga – I - ASTICUM, Sindicato dos Produtores Rurais
de São Geraldo do Araguaia - SPRSaga, Instituto de Colonização e Reforma
Agraria – INCRA, Vila Santa Cruz dos Martírios, Vila Ilha de Campo, Vila
Sucupira, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa e
Grupo de Agentes Ambientais Voluntários – GAAV, Fundação Casa da Cultura
de Marabá – FCCM, Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater e Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SEMMA, para a realização da segunda reunião ordinária
unificada do Conselho Gestor do Pesam e APA Araguaia. O Gerente do
Pesam e APA Araguaia, Ernildo Cesar da Silva Serafim do IDEFLORBIO,
iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e fazendo uma
leitura das entidades presentes bem como os convidados. Em seguida foi feito
um feedback da ultima reunião em Outubro de 2016 com seus
encaminhamentos e finalizações onde a representante da vila de Santa Cruz,
Maria Neide Paz dos Santos Rodrigues, colocou a problemática das estradas
e pontes já com a chegada das chuvas e as dificuldades da comunidade e as
obras que não foram realizadas. Ernildo Serafim colocou que o Ideflorbio fez e
faz todos os esforços e cobranças junto ao poder publico para obras bem
como de outros interesses da comunidade. Manoel Delvo Bizerra dos Santos,
conselheiro do Icmbio lembrou que no período chuvoso fica impossível
executar obras nas estradas e que seria interessante a comunidade ter um
calendário para acompanhar a execução de obras e a cobrar o poder publico.
José Moacir Ferreira Ribeiro, representante do Museu Paraense Emilio Goeldi,
colocou a importância de além do calendário, mais importante ainda e que a
comunidade saiba cobrar. Sebastião Santos Silva, conselheiro da comunidade
Ilha de campo, colocou que a comunidade não mostra interesse e não se
expõe. Ernildo Serafim falou da importância de se continuar trabalhando.
Continuando, colocou a situação da energia elétrica que fora discutida na
reunião passada e a ida em campo com a representante da comunidade de
Santa Cruz Maria Neide e a espera da licença ambiental. Manoel Delvo
colocou que a chegada da energia é um processo que está caminhando

mesmo com sua complexidade, mas acredita que terá parecer favorável dos
órgãos ambientais. Maria Neide esclareceu sobre a campanha que vinha
fazendo para a aquisição da energia para a comunidade e a expectativa de
implantação lembrando as dificuldades pela falta desta. Ernildo Serafim
colocou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA do município
de São Geraldo do Araguaia já está habilitada para licenciar projetos no
Munícipio. Em seguida, Ernildo Serafim frisou a não participação do Fórum de
Turismo – ForumTurat que faltou a algumas reuniões sem justificativas sendo
encaminhado a este ofícios de convocação de todas as reuniões não havendo
retorno e nem justificativas sendo assim com base no Regimento Interno dos
Conselhos e em comum com os presentes, foi retirado seu acento do
Conselho. Manoel Delvo colocou a dificuldade das instituições em participar
das reuniões do Conselho e lembrou que o mesmo não precisa
necessariamente ser paritário, mas que se busque a paridade e que as
entidades se sintam verdadeiramente participantes. O sr José Vicente,
representante do PA Tira Catinga, expos a importância da participação de
representante do setor de turismo uma vez que fomentar o turismo nas
comunidades é importante. José Moacir frisou a importância de as instituições
que participam se sentirem realmente participantes e participativas. Marlon
Prado, representante da Casa da Cultura de Marabá, colocou a não
participação do ForumTurat em outros eventos similares. Valeria Almeida
técnica do Ideflorbio, expos as atividades do SAF´s em andamento nas
comunidades como: mudas, seleção dos agricultores, preparo de solo e
parcerias. Manoel Delvo falou sobre a importância do açaí com irrigação
sendo complementado por Marlon Prado. Ernildo falou sobre a importância de
o agricultor entender o SAF´s e sua participação. José Moacir falou sobre o
açaí e suas características fisiológicas quanto a adaptação aos diferentes tipos
de solos. Em seguida, a técnica do Ideflorbio Edla Tavares, fez uma
apresentação informativa sobre a IN de Turismo da natureza nas Unidades de
Conservação Estaduais onde instrui sobre regras para regulamentar a
atividade de condução de visitantes e sobre o curso de capacitação de
condutores de trilhas em parcerias com Icmbio e UNIFESSPA. Marlon Prado
sugeriu a importância de trazer um geólogo para ministrar um curso de
geoturismo. Cristiane Vieira representante da UNIFESSPA ressaltou da
importância da participação dos professores das comunidades no curso de
formação de guia de trilhas. Manoel citou a importância de os alunos
receberem orientações sobre o manuseio GPS. Ultimo Augusto sugeriu de
como o condutor montar um roteiro de trilhas. Manoel Delvo citou a
importância de se conhecer as diretrizes de visitação nas Unidades de
Conservação. Em seguida chegando à reunião o secretario de Meio Ambiente
João Batista se apresentou a plenária. Logo após, Gilberto Silva, Diretor
Financeiro da Cooperativa de Trabalho em Ecoturismo de Carajás COOPERTURE/Parauapebas expos a experiência da cooperativa e sua
sustentabilidade. Seguindo, Ernildo Serafim apresenta os próximos
palestrantes Cristiane Vieira e Abraão Levi ambos representantes da
Unifesspa. Em seguida Cristiane Vieira, apresenta o Acordo de Cooperação
Técnica - ACT entre as instituições UNIFESSPA/DEFLORBIO que é o
Programa de Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos em Comunidades
Ribeirinhas Localizadas na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra
dos Martírios/Andorinhas – PESAM, em andamento nas comunidades

ribeirinha de Ilha de Campo e Santa Cruz realizado de forma participativa com
a comunidade de pescadores analisando também, indicadores sociais e
econômicos, culturais as relações entre os comunitários. Algumas análises
foram levantadas pela plenária como a relação infraestrutura das comunidades
a ausência de políticas publica e os impactos no meio ambiente. Logo após
Abraão Levi apresentou o ACT entre UNIFESSPA/IDEFLORBIO o qual
Mapeamento, caracterização e viabilização das trilhas com potencial turístico
para uso publico do PESAM e APA Araguaia, expondo o plano de trabalho do
Acordo de cooperação técnica. José Moacir conselheiro do Museu Emilio
Goeldi frisou a importância dos trabalhos de pesquisa do Propesca de forma
direta com linguagem simples para. Telma Lino, conselheira do SPRSaga
analisou como positivo os resultados dos trabalhos com parceiros na produção
de pesquisa. Marlon Prado, falou do esforço da Gestão das Unidades em
concretizar os trabalhos propostos junto as comunidades e instituições.
Concluindo a pauta da reunião, Ernildo Serafim trás a discursão a solicitação
da empresa SN Mineração para minerar no PA Tira Catinga na área da APA
Araguaia e questionou junto a esta empresa licença ambiental e possíveis
impactos ambientais. Francisco dos Santos colocou que a empresa deve ter
sobre tudo responsabilidade com a sociedade local. Valeria Lacerda técnica
do Ideflorbio expõe que a empresa para ser instalada tem que apresenta toda
documentação de licenciamento. O Secretario de Meio Ambiente João Batista,
coloca o município de São Geraldo como pioneiro nas discursões ambientais.
Manoel Delvo orienta sobre o direito de lavra e posse do solo e subsolo e
preocupações. Cristiane Vieira fala da importância e entendimento dos órgãos
licenciadores e os impactos que o PESAM poderá sofrer com implosões.
Abraão Levi explica o processo de extração do minério e exemplifica os
impactos de resíduos da mineração na vegetação local e sugere organização
politica por parte da comunidade em questão. José Moacir leva á reflexão o
retorno como impacto negativos e descaso desses empreendimentos. José
Vicente, representante do PA Tira Catinga mostrou-se preocupado com a
instalação desse empreendimento. Manoel falou sobre a importância da
unidade da comunidade em fiscalizar o empreendimento. Sr. José Vicente,
colocou aos conselheiros sobre a possibilidade da utilização de água do
parque ser captada pelos moradores da APA. Ernildo Serafim citou a
possibilidade um estudo de uso da agua.
Às 17:45 horas encerrou-se a reunião que foi presidida pelo Senhor Gerente
da Região Administrativa do Araguaia - GRA, responsável pela gestão das
unidades de conservação estadual Parque da Serra dos Martírios/ Andorinhas
e da Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia – APA
Araguaia, Ernildo César da Silva Serafim e por mim, Sandréia Pereira
Mesquita, que a secretariei e lavrei a presente ata.

Segue abaixo assinatura dos presentes:

