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 terceira reunião unificada dos Conselhos Gestores do Parque Estadual
da Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e Área de Proteção Ambiental de
São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia).
Aos 07 dias do mês de dezembro 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: 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), Organizações Comunitárias Locais
(Grupo de Condutores de Trilhas Nativos da APA Araguaia e COOPERG Cooperativa de Trabalho em Ecoturismo de São Geraldo do Araguaia),
Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), Fundação Casa da Cultura de
Marabá (FCCM), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São
Geraldo do Araguaia – STTR, Sindicato dos Produtores Rurais de São Geraldo
do Araguaia (SPRASaga), para a realização da terceira 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 o 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 apresentando a pauta a qual contempla a apresentação
atualizada dos Termos de compromisso de compensação Ambiental (TCCA),
apresentação do relatório anual desta GRA e apresentação de estudos
elaborados pela FCCM. Na ocasião fez a apresentação da representante da
Divisão de Sustentabilidade Financeira/DGMUC/Ideflor-Bio, Danielle Cristina
Gonzaga Corrêa, a qual cumprimentou a plenária ressaltando a satisfação de
estar presente nesta reunião. Dando andamento a gerente fez a apresentação
da situação atual das compensações, detalhando valores, aplicações de
recursos, as responsabilidades de cada entidade nessas aplicações. Danielle
acrescenta que hoje as aplicações devem ser feitas por execução direta, onde
tudo deve ser planejado antes de o recurso ser disponibilizado. A gerente
apresenta a senhorita Priscilla kellen Alves de Lima a qual de forma sucinta
apresenta o trabalho de conclusão de curso voltado para estudar a gestão

participativa/adaptativa e a participação social nos conselhos gestores Pesam e
APA Araguaia. Seguindo, a gerente apresenta um resumo do relatório anual
gerencial onde constam todas as atividades desenvolvidas durante o ano
corrente dentro dos programas e subprogramas que norteiam esta GRA, dentre
as atividades ressalta trabalhos desenvolvidos pelo programa PROSAF que
este ano teve um resultado consideravelmente positivo nas implantações de
Sistemas Agroflorestais, ressaltou os trabalhos de pesquisas que foram muito
importantes para o engrandecimento científico do Pesam, na oportunidade o
biólogo Maricélio Medeiros expõe alguns detalhes sobre as pesquisas
desenvolvidas em parceria com algumas instituições como a Unifesspa, FCCM,
Embrapa entre outras. Os conselheiros Gesivan e Francinaldo pedem a fala e
fazem um relato sobre a importância do monitoramento das cachoeiras, sobre
a orientação dos visitantes, principalmente quanto ao lixo e cuidados em geral
nas UCs, e que abrem portas para divulgar o Pesam, há exemplo o grupo
“Andolinhas” que desempenham esportes radicais como o Slackline, sendo
esta uma atividade pioneira no Pará, ocorrida no setor de visitação 1, Casa de
Pedra. A gerente apresentou ainda alguns trabalhos de Educação Ambiental
desenvolvidos pela GRA com as comunidades. Às 10 horas e 19 minutos
realizou-se um intervalo para o lanche, retornando às 10 horas e 50 minutos.
Retomando a reunião o Conselheiro Marcus Vinitius em nome da Secretaria
Municipal de Saúde e Saneamento convida a plenária para uma reunião sobre
boas práticas de fabricação e manuseio do açaí que ocorrerá no dia 11 de
dezembro de 2018 às 7 horas e 30 minutos na câmara municipal de São
Geraldo do Araguaia. Em seguida o técnico Maricélio Medeiros apresenta os
trabalhos desenvolvidos e acompanhados por ele nesta gerência, enfatizando
grandes avanços com os monitoramentos da biodiversidade, do gavião real,
dos quelônios, o desenvolvimento do projeto CaveGis: Zoneamento
Espeleológico da Caverna Serra das Andorinhas, as autorizações de pesquisa
e trabalhos dentro do uso público. O mesmo despediu-se da plenária em geral
como técnico do Ideflor-Bio, pois não poderá mais fazer parte do quadro, por
questões pessoais, mas que gosta muito do trabalho e pretende continuar com
as pesquisas. Dando andamento, a FCCM representada pelos conselheiros
Vanda Américo e Marlon Prado fizeram uma breve apresentação com vídeos
de estudos realizados no Pesam, APA Araguaia e região, em comemoração ao
aniversário de 34 anos da FCCM, frisando que é pertinente fazer uma
devolutiva para a comunidade dos trabalhos de pesquisa realizados na região
e para o mundo, onde através disso divulga-se não só a região, mas as
instituições envolvidas, ressalta ainda que a FCCM está trabalhando hoje com
foco nos dados qualitativos dos trabalhos das pesquisas. Registramos que a 3ª
edição da feirinha da agricultura familiar aconteceu, e os agricultores puderam
expor e comercializar parte dos produtos produzidos em suas propriedades.

Às 11 horas e 40 minutos, encerrou-se a reunião que foi presidida pela
Senhora Gerente da Região Administrativa do Araguaia - GRA, responsável
pela gestão das unidades de conservação estaduais, 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.

