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 Araguaia (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).
Aos 27 dias do mês de Abril de 2018, às 08 horas e 58 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 da Biodiversidade (ICMBio), Associação dos Produtores Rurais
da Região do Buqueirão (ASPRORBUQ), Associação dos Pequenos e Médios
Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tira Catinga – I (ASTICUM),
Representante da Associação da Vila Santa Cruz dos Martírios, Representante
da Associação da Vila Ilha de Campo, Representante da Associação da Vila
Sucupira, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA),
Grupo de Agentes Ambientais Voluntários (GAAV), Universidade do Estado do
Pará (UEPA), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Secretaria de Municipal
de Agricultura Abastecimento e Pecuária de São Geraldo do Araguaia
(SEMAPA), Cooperativa de Trabalho em Ecoturismo de São Geraldo do
Araguaia (COOPERG – Raposas da Serra), Grupo de Condutores de Trilhas
Nativos da APA Araguaia (GRUPO NATIVOS), para a realização da primeira
reunião ordinária unificada dos Conselhos Gestores do Pesam e APA
Araguaia. A Gerente da Região Administrativa do Araguaia, Evandra Priscilla S.
da S. Vilacoert do IDEFLOR Bio, iniciou a reunião desejando boas vindas e
agradecendo a presença de todos os participantes, fez uma leitura das
instituições presentes, verificando neste momento que a plenária está com
quórum, dá-se continuidade, em seguida fez uma breve abordagem do
surgimento dos conselhos gestores do Pesam e APA Araguaia, e sobre como
se dará o processo de renovação dos conselhos gestores, tanto para ingresso
ou saída de instituições como também as mudanças dos representantes, em
seguida a pauta geral foi apresentada aos presentes, aproveitou para
apresentar os novos técnicos colaboradores ingressantes ao IDEFLOR Bio, o
Biólogo Maricélio Guimarães, onde o mesmo frisou o quanto tem percebido a
presença dos conselheiros nas atividades que o instituto desenvolve e vê isso
como algo muito importante para todos, o Engenheiro Florestal Wiliamis
Oliveira apresentou-se, mostrando-se aberto às comunidades, dizendo que
pretende dar andamento nas atividades que já estavam sendo desenvolvidas e
conta com o apoio de todos. A Técnica Silviane Miranda do IDEFLOR Bio fez
uma abordagem sobre o processo de como os conselhos gestores surgiram e
que neste momento irá ocorrer a renovação que se dá após dois anos, fez-se
uma explanação mais detalhada de como irá ocorrer o processo, onde as
instituições presentes nos conselhos irão defender sua permanência e a
importância dessa interação, aos que pleiteiam ingressar também irão fazer

uma breve apresentação e defesa de seu possível ingresso aos conselhos
gestores, os substitutos também deverão se manifestar, salvo que alguns já se
posicionaram nesse sentido. A gerente acrescenta aos presentes que devido
às possíveis dificuldades que as instituições possam ter em organizar as
documentações, foi estipulado um prazo de 15 dias a discorrer da data desta
reunião e que os mesmos podem contar com a colaboração dos técnicos do
IDEFLOR Bio para qualquer colaboração. Silviane fez uma abordagem de sua
trajetória no instituto já que a mesma irá ingressar como suplente da cadeira
destinada ao IDEFLOR Bio juntamente com a titular e gerente da GRA Evandra
Priscilla S. da S. Vilacoert. Iniciando o processo, chamou-se a professora
Cristiane Vieira onde a mesma apresentou a instituição a que representa a
UNIFESSPA, fez uma abordagem dos eixos de trabalho que envolvem o
ensino, a pesquisa e a extensão, manifestou neste momento o interesse da
instituição de permanecer nos conselhos gestores, mas que possivelmente
haverá mudança entre os conselheiros, mas pretende dar continuidade a
trabalhos já desenvolvidos e em andamento com as comunidades, que é o
Programa de Formação Continuada com professores da APA Araguaia,
demanda esta que surgiu na MOPEEX, Mapeamento participativo das trilhas, e
finalizar o caderno pedagógico. Em seguida o professor Valdemir Ribeiro
representante da Vila Santa Cruz, fez uma abordagem sobre os
questionamentos dos comunitários em relação aos descontentamentos com o
IDEFLOR Bio principalmente em relação às ações de fiscalização, sinalizou
que pretende permanecer devido a importância dessa relação, principalmente
pelos trabalhos que já foram desenvolvidos e que estão em andamento,
agradeceu pela parceria do IDEFLOR Bio em algumas ações desenvolvidas,
trabalhos com as escolas, projetos, intercâmbio. A Conselheira Laurenice
Gomes se manifestou no sentido de estar tendo certas dificuldades de contato
com a comunidade a que representa, a Vila Sucupira, já que a mesma não
mora mais naquela comunidade, porém caso não haja outro para substituí-la, a
mesma pretende permanecer e se propõe cooperar da melhor forma possível.
Representando a Vila Ilha de Campo o senhor Sebastião Santos Silva
manifesta o interesse de permanecer, acha muito importante e irá fazer
algumas alterações. O senhor Francinaldo Alves grupo GAAV, sinaliza que o
grupo pretende permanecer no conselho gestor ressaltando a grande
importância do trabalho em conjunto que pode ser desenvolvido. A senhora
Maria Neide, representante da Vila Santa Cruz dos Martírios, externa que
gostaria de ser substituída, devido a algumas questões ainda não resolvidas
entre a comunidade e o IDEFLOR Bio, onde ela é muito cobrada e ficando
muitas vezes entre “conflitos”, ressalta ainda que permanecerá já que não
encontra quem a substitua, pois não é todo mundo que tem coragem de expor
suas ideias, seus anseios, frisa que é necessário dar suporte e alternativas
para os comunitários já que eles se veem impedidos de caçarem, fazer roça e
etc, que deve-se buscar uma visão social, onde o instituto deve não só cobrar
mas apresentar outras opções de produção para as comunidades, socializou
de forma positiva a MOPEEX, citando a feirinha do agricultor familiar a qual foi
muito bem vista pela professora. A senhora Maria Edileuza representante da
ASTICUM, fez uma abordagem de sua trajetória como parceira da Semas e
agora com o IDEFLOR Bio, desde o surgimento do parque, se manifesta o
interesse de sair da titularidade da cadeira mas que pretende permanecer
como suplente, devido alguns problemas pessoais e no momento pede para

seu suplente o Senhor José Vicente substituí-la, deixar de ser suplente e
passar a ser titular, ele por sua vez reflete que é necessário introduzir outras
pessoas das comunidades para que haja a interação de toda a comunidade, e
que possa ser bem representada, frisa que é muito importante participar
dessas reuniões pela transparência e companheirismo de todos. Adelaine
Cruz, representante da ASTICUM pela APA Araguaia, fala sobre o
compromisso de assumir a vaga, quer continuar sendo conselheira, pois gosta
de participar, e propôs ao seu Zé Mineiro, aqui presente ser companheiro no
conselho, pois é conhecido e tem interesse em participar, o mesmo aceitou o
convite. Às 10 horas e 15 minutos foi realizado o intervalo para o lanche.
Retornando à reunião às 10 horas e 36 minutos, deu-se continuidade às
defesas das instituições de permanência nos conselhos gestores onde foi dada
a oportunidade ao senhor Ediglei Gomes representante da SEMAPA, se
apresentou como técnico agrícola da Secretaria de agricultura, observou as
falas dos conselheiros sobre as dificuldades nas produções e interviu no
sentido de fazer uma parceria para atender os comunitário com a patrulha
mecanizada, a qual está prestes a chegar no município, falou um pouco sobre
o Pronaf Mulher e que está muito contente de participar deste conselho. O
senhor Gesivam Alves, apresenta-se como representante da ASPROBUQ e
agradece por participar deste conselho, que vê a proximidade da comunidade
através dos cursos, palestras, interações e acessos que a comunidade está
tendo com o instituto, declara que ainda pretende permanecer, faz uma
sugestão sobre o monitoramento da biodiversidade no sentido de fazer
aproveitamento dos comunitários nas campanhas que virão, para aproveitar a
mão-de-obra que o próprio instituto formou, foi ressaltado pelo senhor Zé
Mineiro sobre o intercâmbio de Tomé Açú que é uma iniciativa muito proveitosa
para as comunidades. O representante da Vila Sucupira o senhor Raimundo
Gomes da Silva, ressaltou que nasceu e sempre morou na região da Sucupira,
relatou que sempre gostou muito de participar, falou das dificuldades, sobre os
questionamentos e críticas que sofre de alguns comunitários da região, pela
necessidade de ter um representante da comunidade, ele permanece nesta
representando a comunidade. O senhor Manoel Delvo explana para a
assembleia normas que podem ser seguidas para as substituições de
conselheiros, frisa que essas dificuldades também decorrem de outros
conselhos. A senhora Raimunda Santos se apresenta como nova suplente na
instituição ASPROBUQ, a qual está representada e que permanece como
titular a senhora Mariza Cristina, que estava presente, porém teve que se
ausentar por problemas pessoais. O senhor Manoel Delvo representante do
ICMBio diz que é sempre um prazer estar aqui, pois considera estes conselhos
muito importante de forma recíproca, frisa que não é fácil vir para a reunião por
conta dos compromissos no ICMBio, valorizando a participação, evidenciando
a troca de experiências, reforça a intenção de permanecer, parabeniza a
gestão, os conselheiros de virem participar, interagindo uns com os outros,
buscando e se envolvendo, e ressalta que sempre existirão as dificuldades,
mas gerir as UCs é muitas vezes “remar contra a maré”, que o papel dos
gestores das UCs é fiscalizar mesmo, mas que deve se propor também
alternativas para os agricultores, buscar fazer a roça sem queimas, incentivar o
turismo, etc. A gerente tomou a fala mostrando-se satisfeita com a nova equipe
do IDEFLOR Bio e que acredita que irão desenvolver bem as atividades
propostas. O senhor José Moacir, se diz suspeito para falar dos conselhos pois

participou desde o início, e vê a importância da existência do mesmo, percebe
a ausência de outros companheiros por conta da perda de interesse das
próprias instituições, sentiu que o Museu Goeldi não está dando muita atenção
em manter-se com representatividade neste conselho gestor. Expõe que a
UEPA irá manifestar o interesse de participar deste conselho gestor, ressalta
ainda que estará sempre à disposição e que pretende entrar como
representante desta Instituição. Silviane pede para o senhor José Moacir fazer
uma breve explanação de como são os trabalhos da UEPA, ele enfatiza que
funciona no tripé ensino-pesquisa-extensão, e que a instituição tem muito a
colaborar com os conselhos gestores e comunidades envolvidas. Dando um
gancho ao momento, Silviane dá continuidade chamando as instituições da
sociedade civil para defender o seu ingresso nestes conselhos gestores. O
Grupo de Condutores de Trilhas Nativos da APA Araguaia, com a integrante a
senhorita Silva Almeida expõe algumas dificuldades que eles estão tendo nas
trilhas, pontes, e devido ao grande número de turistas estrangeiros, solicita
incentivos do instituto com um curso de inglês para melhor atender os turistas,
policiamento para inibir algumas ações de pessoas que não respeitam os
agentes ambientais e os condutores de trilhas, curso de formação específico
nas leis ambientais para terem mais respaldo nas abordagens de pessoas
cometendo ilícitos no parque, orientações sobre como se defender de animais
perigosos, a qual sentiu falta no curso de condutores de trilhas e caminhadas.
O biólogo Maricélio fala sobre uma reunião com os condutores de trilhas
prevista para alinhar essas e outras demandas. O senhor Gesivan toma a fala
e defende a sua entrada nos conselhos gestores, diz que todos os
participantes do grupo são nativos da região, que procuram defender o meio
ambiente, que participam de forma direta e indireta nas ações do órgão gestor
das UCs, participaram das ações de combate aos incêndios florestais vendo
como algo positivo por conhecer bastante a região, participam de palestras nas
comunidades, cursos pelo IDEFLOR Bio, e finalizando as falas do grupo o
senhor Emival se posiciona falando um pouco sobre o mapeamento dos SAF’s
o qual foi desenvolvido um trabalho com a professora Cristiane da
UNIFESSPA. A Cooperativa de Trabalho em Ecoturismo de São Geraldo do
Araguaia (COOPERG) se manifesta na pessoa do senhor Marcos Vinitius,
apresenta seu companheiros, senhora Francisca Hilva e o senhor Roberto, diz
que realizam palestras nas escolas e leva os alunos para o trabalhos de
educação ambiental e social no PESAM, a senhora Francisca Hilva se
apresenta e fala sobre a importância da instituição ser representada nos
conselhos gestores, que a equipe COOPERG tem professores, agentes
comunitários, pessoas em formação do curso de bombeiro civil e que ficará
muito feliz em participar dos conselhos gestores. O senhor Roberto apresentase como professor de educação física, foi brigadista, tem curso de rapel e
escalada, gosta muito do meio ambiente, se mostra parceiro e muito disposto a
preencher esta cadeira pela COOPERG. Em seguida a gerente lê o nome das
pessoas representantes das instituições que poderão votar pelo conselho
gestor da APA Araguaia, onde realizadas as votações, a UEPA foi aprovada
com 10 votos, COOPERG foi aprovada com 10 votos e o grupo NATIVOS
também com 10 votos, em seguida leu-se o nome das pessoas representantes
das instituições que poderão votar pelo conselho gestor do PESAM, onde a
UEPA foi aprovada com 9 votos, a COOPERG foi aprovada com 9 votos e o
grupo NATIVOS foi aprovado com 9 votos, dessa forma a gerente finaliza a

fase de votação, mostrando-se satisfeita com as aprovações das instituições
ingressantes aos conselhos gestores e ressalta a pauta do segundo momento
desta reunião que ocorrerá após o intervalo para o almoço, às 14 horas. Às 14
horas e 18 minutos, deu-se início a segunda parte da reunião onde a gerente
deu boas vindas, agradeceu o retorno dos presentes e fez uma breve
apresentação das ações que o IDEFLOR Bio pretende desenvolver junto às
comunidades neste ano de 2018, dentro dos eixos de trabalho de cada técnico.
Apresentou toda a equipe atual, enfatizando dentro do eixo de Pesquisa e Uso
Público, o monitoramento da biodiversidade, monitoramento do gavião real,
monitoramento das cachoeiras e praias, monitoramento dos quelônios,
autorizações de visitações e pesquisa no PESAM. No eixo Valorização das
Comunidades e Educação Ambiental, estão ações previstas como o
monitoramento da casa de pedra, semana do meio ambiente, reuniões dos
conselhos gestores, palestras e oficinas, feira do agricultor familiar, projeto de
formação continuada dos professores, dar continuidade ao projeto comunidade
limpa, congresso Internacional de Etnobiologia: gestão participativa e a 6ª
gincana ecológica das escolas da APA Araguaia. No eixo Geração de Renda e
Fiscalização, andamento aos projetos de SAF’s, capacitações, intercâmbios
dos agricultores, trabalhos de fiscalização e prevenção e combate de incêndios
Florestais. Em seguida fez-se a apresentação da composição atual dos
conselhos gestores do PESAM E APA Araguaia, onde constitui-se o conselho
Gestor do Pesam com representatividade das Instituições Governamentais, o
IDEFLOR Bio com titular Evandra Priscilla Souza da Silva Vilacoert e suplente
Silviane Batista Miranda, a Unifesspa com titular Felipe Fernando da Silva
Siqueira e suplente Paulo Nogueira da Costa, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SEMMA) com João Batista Barbosa Matos e suplente Alex da Costa
Lima, o MPEG com titular José Moacir Ferreira Ribeiro e suplente André dos
Santos Bragança Gil, o ICMBio com titular Manoel Delvo Bezerra dos Santos e
suplente Marcel Regis Machado, a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR)
com titular Ultimo Augusto Correa de Miranda e suplente Reginaldo José
Pereira Paiva, a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) com titular
Vanda Régia Américo Gomes e suplente Marlon Prado, a SEMAPA com titular
Nilton Moraes dos Santos e suplente José Juranês Ferreira dos Santos, e a
UEPA com titular Javan Pereira Motta e suplente Luiz Eduardo de Lima , ainda
compondo o conselho Gestor do Pesam com representatividade nas
Instituições não Governamentais, a ASPROBUQ com titular Gesivan Alves dos
Santos e suplente Renilson da Costa Vale, a ASTICUM com titular José
Vicente Ramos de Jesus e Maria Edileuza da Silva Rodrigues, a Associação da
Vila Santa Cruz dos Martírios com titular Maria Neide Paz dos Santos
Rodrigues e suplente Julimar Alves dos Santos, a Associação da Vila Sucupira
com titular Raimundo Gomes da Silva e suplente Julio Franco Mauricio Junior,
a Associação da Vila Ilha de Campo, com titular Vilma Torres Pinheiro e
suplente Matias Rodrigues Viana, o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de São Geraldo do Araguaia (STTR) com titular Sandra
Domingues de Oliveira de Jesus e suplente Iolene Viana Rocha dos Santos, o
GAAV com titular Francisco dos Santos e suplente Francinaldo Alves Bezerra e
Organizações Comunitárias Locais (Grupo de Condutores de Trilhas Nativos da
APA Araguaia e COOPERG) com titular Francisca Hilva Socorro Liar e
suplente Emival Borges da Cruz. Dando seguimento, fez-se a apresentação da
composição do conselho gestor da APA Araguaia com representatividade das

Instituições Governamentais, IDEFLOR Bio com titular Evandra Priscilla Souza
da Silva Vilacoert e suplente Silviane Batista Miranda, a UNIFESSPA com
titular Felipe Fernando da Silva Siqueira e suplente Paulo Nogueira da Costa, a
SEMAPA com titular Nilton Moraes dos Santos e suplente José Juranês
Ferreira dos Santos, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
com titular Adalberto Rocha Gomes e suplente Adão Sousa de Melo, a
Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER) com
titular Domingos Helson Coelho Cézar e suplente Ediglei Gomes da Silva, o
MPEG com titular José Moacir Ferreira Ribeiro e suplente André dos Santos
Bragança Gil, a SETUR Ultimo Augusto Correa de Miranda e suplente
Reginaldo José Pereira Paiva, a FCCM com titular Vanda Régia Américo
Gomes e suplente Marlon Prado, a UEPA com titular Javan Pereira Motta e
suplente Luiz Eduardo de Lima Melo, a Associação da Vila Santa Cruz dos
Martírios com titular Valdemir Ribeiro de Oliveira e suplente Sorailde Feitosa de
Morais, a Associação da Vila Sucupira com titular Laurenice Aparecida Gomes
dos Santos e suplente Lucinaldo Adriano de Lima, Associação da Vila Ilha de
Campo com titular Sebastião Santos da Silva e suplente Elizete Ribeiro dos
Santos, a ASPROBUQ com titular Mariza Cristina Souza Matos e suplente
Raimunda Paixão Lino dos Santos, o GAAV com titular Francinaldo Alves
Bezerra e suplente Antônio Pereira dos Santos, a ASTICUM com titular
Adelaine Cruz da Silva e suplente José Eustaquio Martins, o Sindicato dos
Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia (SPRASaga) com titular Telma
Garcia Marques Lima e suplente Raimundo Filho Dourado Tupinamba, o STTR
com titular Sandra Domingues de Oliveira de Jesus e suplente Iolene Viana
Rocha dos Santos e Organizações Comunitárias Locais (Grupo de Condutores
de Trilhas Nativos da APA Araguaia e COOPERG) com titular Daniel Ribeiro
Costa e suplente Marcus Vinitius Yasohati Tokuda. Feitas as apresentações,
em seguida a gerente fez uma retomada dos pontos questionados na reunião
anterior, o caso da eletrificação das comunidades, Vila Santa Cruz e Vila
Sucupira, onde a conselheira Maria Neide fez uma breve explanação de como
está a situação, relatou que tem ido buscar junto aos governos essas
reivindicações que já são muito antigas, e que tem previsão para início das
instalações, mas que não está muito satisfeita com a forma que estão
querendo implantar, o senhor Manoel Delvo, acrescenta que devem se reunir e
se manifestar de forma pacífica e buscar seus direitos junto ao governo. O
senhor Francisco dos Santos ressalta também a importância de correr atrás
desse tipo de questões junto ao ministério público. Pede a fala o Senhor José
Vicente, e socializa suas dificuldades com a falta de água na sua região, e que
teve muito trabalho para manter seu projeto de SAF, disse que está
preocupado com uma praga identificada como cigarrinha das pastagens, outra
questão colocada é sobre a mineradora chegando na região, o seu
questionamento é, como proceder neste caso, como podem ser beneficiados
com a vinda desse projeto, em seguida José Moacir faz uma abordagem sobre
a praga que está afetando o SAF. A senhora Maria Neide faz um desabafo
sobre um processo que ela deu entrada no IDEFLOR Bio, que até o momento
não teve retorno do órgão, onde o processo se dá por conta de uma área
declarada por ela ser de sua posse, onde o outro envolvido desmatou a área e
cortou 50 pés de açaí plantados por ela. Ressalta-se que este ato é recorrente.
A gerente fez suas considerações no sentido de suas competências como
órgão gestor de UCs e propões sentar novamente para analisar e encaminhar

para as devidas providências. Manoel Delvo ressalta que quanto a questão do
litígio a professora Maria Neide deve acionar o órgão responsável, e quanto a
questão da retirada dos pés de açaí, deve acionar a polícia, e com relação à
supressão da vegetação o IDEFLOR BIo deve vistoriar a área e elaborar um
auto de constatação e encaminhar para a Semas para as devidas providencias.
Finalizando e listando os encaminhamentos, a professora Maria Neide propõe
a criação de um grupo de whatsapp de gestores para dar andamento nas
questões de interesse dos conselhos, o senhor Francisco dos Santos solicita
maior divulgação das ações que o IDEFLOR Bio, que sentiu falta da sua
participação na 5ª gincana ecológica das escolas da APA Araguaia. Às 17
horas e 15 minutos, encerrou-se a reunião que foi presidida pela Senhora
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, Evandra Priscilla S. da S. Vilacoert e por mim, Eide France
Ramos Nogueira, que a secretariei e lavrei a presente ata.

