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 segunda 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 31 dias do mês de Agosto de 2018, às 08 horas e 45 minutos, na sede da
Gerência da Região Administrativa do Araguaia – GRA, localizada no Bairro
Beira Rio, número 100, 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), 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),
Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Funadação Casa da Cultura de
Marabá (FCCM), Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Pará
(EMATER), Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo do Araguaia
(SPRASaga), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de São Geraldo do Araguaia (SEMMA), para a realização da
segunda 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, fazendo a apresentação da pauta justificando a
todos que a cerimônia de posse, a principal pauta, será simbólica por motivos
burocráticos, não havendo tempo hábil para a emissão da portaria, em seguida,
apresenta os Recursos de Compensação que estão em tramitação e seus
devidos esclarecimentos, pede a fala o senhor Manoel Delvo, representante do
ICMBio, solicitando o material para se apropriar das informações, sugere que
sejam incluídas frotas de veículos que é essencial para otimizar os trabalhos na
região, frisando as dificuldades de acesso das áreas, principalmente no
combate às queimadas, coloca suas experiências com esses processos e

acrescenta que a gerência poderia pensar em reformular os termos, visando
melhorar a proposta, Silviane Batista, representante do Ideflor-bio, acrescenta
que já existe a solicitação de veículos, e que estão discriminadas no processo,
mas que poderão ver a possibilidade de reformular. O senhor Francisco do
Santos, representante do GAAV, questiona se esses recursos podem ser
utilizados para aquisição do imóvel a qual funciona a GRA, a gerente explica
que esse recurso é federal e que a aquisição do imóvel deve ser com recurso
estadual. Em seguida o senhor Gesivan, representante da ASPROBUQ, ratifica
o questionamento do senhor Manoel Delvo, sobre a solicitação de veículos
mais otimizados visando o combate dos incêndios florestais. A gerente
apresenta alguns esclarecimentos sobre as demandas decorridas pela
comunidade na Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão – Mopeex realizado
em abril deste ano, referente à Feira da Agricultura Familiar, a qual já está em
discussão com as entidades organizadoras, com reunião agendada para o
próximo dia 26/09, Curso de Formação Continuada em Educação Ambiental
com os professores de São Geraldo do Araguaia em parceria com a Unifesspa,
agendada para o dia 21/09, e sobre a reunião marcada para o dia 20/09 que
tratará da Revisão da Demarcação Física da UC, fez ainda um esclarecimento
referente a um questionamento do senhor José Vicente, representante da
ASTICUM – I, na última reunião dos Conselhos Gestores, em relação à
capitação de água do Pesam, que a mesma já consultou a Projur/Ideflor-bio, a
qual a orientou sobre a necessidade de Estudo de Impactos Ambientais. Às 10
horas e 05 minutos foi realizado o intervalo para o lanche. Retornando à
reunião às 10 horas e 28 minutos, deu-se início à cerimônia de posse simbólica
dos representantes dos Conselhos Gestores, onde os presentes receberam o
certificado e tiveram a oportunidade de expor suas instituições e declarar suas
perspectivas em relação a representatividade nos Conselhos Gestores, dentre
os conselheiros manifestou-se a senhora Vanda Américo representante da
FCCM ressaltando a importância de participar destes Conselhos e que está à
disposição para desenvolver os trabalhos. Em seguida o professor Javan
Motta, representante da UEPA, também expôs sua satisfação em fazer parte
destes Conselhos e que a Instituição está disposta a contribuir para o bom
andamento da gestão e dos trabalhos nas UC’s em parceria com o Ideflor-bio e
Conselhos Gestores. Finalizando, a gerente Evandra Vilacoert, encerra
fazendo seus agradecimentos e ainda expôs duas experiências de congresso
que o Instituto participou ativamente, inclusive dando oportunidade de
participação dos comunitários da APA Araguaia. A senhora Maria Neide,
representante da Associação da Vila Santa Cruz dos Martírios, expôs suas
insatisfações em relação ao critério da gerência na escolha do participante do
eixo educação ambiental no XVI Congresso da Sociedade Internacional de
Etnobiologia, ocorrido de 07 a 10 de agosto de 2018 em Belém/PA. A mesma
ressaltou ainda que não se sente confortável em permanecer representando
este Conselho Gestor e que tomará providências quanto a sua saída.

Às 11 horas e 33 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 Estadual 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.

