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ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO MOSAICO LAGO DE TUCURUÍ
CONSELHO DA RDS ALCOBAÇA
DIA 05 DE ABRIL DE 2018
1

No dia 05 de abril de 2018 às 09:30 horas, no Auditório do Mosaico Lago de Tucuruí no município de

2

Tucuruí, inicia-se a 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA RDS ALCOBAÇA. Como membros

3

do Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça, fazem-se presentes

4

representantes do PODER PÚBLICO: 1 - Sra. Mariana Bogéa de Souza (IDEFLOR-Bio), 2 - Sr. Renan Lopes de

5

Aguiar (PMT), 3 - Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), 4 - Maykon de Souza Menezes (ELN) e representando a

6

SOCIEDADE CIVIL: 1 – Sra. Waldeci Barroso dos Santos (RDS Alcobaça), 2 - Sra. Ana Lúcia Oliveira (RDS

7

Pucuruí-Ararão), 3 - Sr. Oneildo Monteiro (Colônia de Pescadores de Tucuruí). Como convidados e/ou

8

ouvintes a Sra. Regeane Sandré, Sr. Alessandro Machado Soares, Derocelmo Oliveira, Sr. Fernando Barbosa

9

Martins, Sr. Antonio Ferreira Nunes, Sra. Mônica Ferreira dos Santos, Sr. Diego Vieira Lima. A presidente do

10

conselho saúda a todos os presentes, dá início a reunião ressaltando que está será do Conselho Gestor

11

Mosaico Lago de Tucuruí, contando com a presença dos representantes dos conselhos Gestores da APA

12

Lago de Tucuruí, da RDS Alcobaça e da RDS Pucuruí Ararão, e apresenta a pauta: 1 - Apresentação do

13

resultado das ações Defeso 2017/2018; 2 - Infraestrutura dos Portos de Monitoramento e Desembarque

14

Pesqueiro do Mosaico Lago de Tucuruí; 3 - Sistema de Monitoramento das Unidades de Conservação Lago

15

de Tucuruí – SISMULT; 4 - Cadastramento de Pescadores e Compradores do Mosaico Lago de Tucuruí; 5 -

16

Plano de Manejo do Mosaico Lago de Tucuruí; 6 - O que ocorrer. Assim sendo no que se refere ao item 1 -

17

Apresentação do resultado das ações Defeso 2017/2018, a presidente da inicio a apresentação a cerca do

18

resultado das operações de fiscalização e monitoramento, explica que foram realizadas ações em

19

Novembro (09 a 27/11/2017), Dezembro (07 a 18/12/2017), Janeiro (19 a 29/01/2018) e Fevereiro (16 a

20

28/02/2018), que contaram com a participação do IDEFLOR Bio, SEMAS, SEMMA dos municípios de Tucuruí,

21

Breu Branco, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento, Policia Militar – CPR IV

22

Tucuruí e da Eletrobrás/Eletronorte). Ressalta que essa ação foi marcada pela atuação e colaboração de

23

todos os municípios, e resultaram na apreensão de 19.153 kg de pescado irregular, 18 caminhões de

24

madeira (435 m³), 04 carros pequenos, 02 caminhonetes, 02 motos, 25 arpões, 42 passarinhos, 04

25

armas de fogo, 04 rebetas e 30.100 metros de malhas (5,6,7 e 8). Todo pescado apreendido foi

26

doado a entidades carentes ou a população dos bairros mais necessitados, os infratores foram

27

conduzidos a delegacia, e os bens ficaram a disposição da justiça. A presidente destaca a

28

importância de manterem os equipamentos devidamente revisados, garantir a qualificação da

29

equipe técnica, bem como de toda a logística necessária. A palavra é franqueada ao conselheiro e

30

secretario de meio ambiente de Novo Repartimento, o Sr. Márcio Dias Bicalho (PMNR), que faz um

31

breve relato sobre as ações desenvolvidas pelo município, ressaltando a importância do trabalho integrado.
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32

Dando continuidade aos trabalhos, a presidente informa que, após a realização dos cadastros dos

33

pescadores do Mosaico Lago de Tucuruí, e atendendo a solicitação dos próprios pescadores dos

34

municípios de Jacundá e Goianésia. Estes, com apoio do Ideflor-bio realizaram a operação

35

denominada “Limpa Lago”, no período de 07 a 25 de março. A palavra é franqueada ao Sr. Antônio

36

Ferreira, que narra sobre a operação “Limpa Lago”, ressalta a participação do efetivo policial, bem

37

como das equipes técnicas dos municípios de Jacundá e Goianésia, que não mediram esforços para

38

realizarem um trabalho de qualidade, ainda reconhece o desafio que é fiscalizar o lago, tendo em

39

vista as dimensões do reservatório, bem como a necessidade de se fazer investimentos em logística

40

e comunicação. E como resultado da operação apreensão de 30.030 metros de malhas 5,6 e 7,

41

além de vários, arpões, armas, amarradores e telões. Na sequencia, a presidência, retoma a

42

palavra e passa para o item 2 - Infraestrutura dos Portos de Monitoramento e Desembarque Pesqueiro

43

do Mosaico Lago de Tucuruí informa que os processos referentes aos municípios de Tucuruí, Breu Branco,

44

Goianésia, Jacundá, Itupiranga, Nova Ipixuna e Novo Repartimento, já foram constituídos e estão

45

devidamente instruídos, seguindo as normas administrativas e jurídicas, e no que se refere ao Termo de

46

Referencia para contratação da empresa para execução do projeto, o mesmo encontra-se devidamente

47

finalizado e revisado, aguardando os tramites administrativos para o processo de licitação, que deverá ser

48

realizado ainda no primeiro semestre de 2018. Já no item 3 - Sistema de Monitoramento das Unidades de

49

Conservação Lago de Tucuruí – SISMULT, a presidente informa ainda que, o monitoramento do pescado foi

50

iniciado em março após o termino do período do defeso e que os dados ainda se encontram em processo

51

de tabulação, outro ponto que destaca, é a homologação do sistema de monitoramento, ao qual está

52

sendo finalizado e muito em breve estará disponível a todos. Em seguida, a presidente aborda o item 4 -

53

Cadastramento de Pescadores e Compradores do Mosaico Lago de Tucuruí informa que o processo foi

54

realizado no período de 21 de janeiro a 02 de fevereiro, os cadastros de 1.639 pescadores e 06

55

compradores de pescado de Tucuruí e Breu Branco; no período de 05 a 10 de fevereiro foram cadastrados

56

568 pescadores e 03 compradores de pescado em Novo Repartimento; no período de 12 a 17 de fevereiro

57

foram cadastrados 319 pescadores e 14 compradores de pescado em Goianésia; no período de 19 a 24 de

58

fevereiro foram cadastrados 571 pescadores e 07 compradores de pescado em Jacundá; no período de 06

59

de fevereiro a 03 de março foram cadastrados 560 pescadores de Itupiranga e Nova Ipixuna e 05

60

compradores de pescado de Itupiranga e no período de 05 a 10 de março foram cadastrados 113

61

pescadores de Marabá e 01 comprador de pescado, no total foram cadastrados 3.770 pescadores e 36

62

compradores de pescado. A gestora aproveita ainda para agradecer a colaboração das prefeituras

63

municipais que através das secretarias de meio ambiente e de pesca apoiaram no cadastro, além dos

64

pescadores e representantes do setor da pesca. No que se refere ao item 5 - Plano de Manejo do Mosaico

65

Lago de Tucuruí, a presidente informa que, os trabalhos encontram-se em andamento, a empresa Greentec
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66

apresentou o Plano de Trabalho, que foi avaliado e devidamente aprovado pela equipe da CEEAP (Comissão

67

de Elaboração Execução e Acompanhamento dos Produtos), esclarece ainda que, a empresa está

68

trabalhando no levantamento das informações secundárias, mapeamento e levantamento de campo, tão

69

logo, está etapa será concluída, e serão realizadas as oficinas de diagnósticos participativos para validação

70

das informações. Dando sequencia a reunião, a presidente aborda o item 6 - O que ocorrer, apresentando

71

a plenária a proposta de substituição da SEDAP pela SEGUP, esclarece que solicitação de assento no

72

Conselho Gestor, partiu do Secretario de Segurança Pública, o Sr. Luiz Fernandes, e considerando ainda

73

que, de acordo com o regimento interno deste conselho, deixar de comparecer a três assembleias

74

consecutivas sem justificativa, corroborada ao inciso II do art. 39, que trata da substituição. Assim sendo a

75

presidência passa a palavra a plenária para debate e manifestação. Após analise da questão, a proposta de

76

substituição da entidade SEDAP pela SEGUP é aprovada por unanimidade, ficando esta presidência com a

77

responsabilidade de encaminhar oficio a SEGUP solicitando os dados dos representantes. No que se refere

78

ao processo de Licenciamento da UHE Tucuruí, a presidente informa que está em fase de conclusão, a

79

minuta do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC será assinado entre SEMAS/ELETRONORTE, ressalta,

80

entretanto que, ainda não teve acesso a teor do referido documento e logo não sabe se manifestar a

81

respeito do mesmo. Alguns conselheiros questionam o fato do TAC está sendo discutido sem a participação

82

dos municípios e solicitam que o documento seja disponibilizado para conhecimento, e possível

83

colaboração. A presidente informa que solicitará a minuta e assim que disponível, encaminhara a todos os

84

representantes do conselho gestor. A presidente é questionada ainda a respeito da Hidrovia Araguaia

85

Tocantins, a mesma informa que a empresa DTA Engenharia está realizando a coleta e analise dos dados e

86

tão logo sejam concluídos os trabalhos, o resultado será apresentado ao conselho gestor. Ressalta ainda

87

que os conselheiros são conhecedores dos tramites e que existe muita especulação a cerca deste processo,

88

e que é preciso que, sejam agentes multiplicadores de informações pautadas nos fatos, para evitar a

89

reprodução de informações falsas. Assim sendo tranquiliza a todos dizendo que a gerencia está

90

acompanhando a tramitação do processo e que tão logo surjam novidades, os mesmos serão previamente

91

informados. Encaminhamentos: 1 – Enviar ofício a SEGUP solicitando dados dos conselheiros; 2 – Enviar

92

oficio a SEDAP informando a substituição, 3 – Encaminhar documentos da reunião, 4 – Solicitar cópia do

93

Termo de Ajustamento de Conduta – TAC SEMAS/ELETRONORTE. Agradece a presença de todos, e não mais

94

tendo a tratar, a presidente dá como finalizada a reunião às 12:45 horas e deseja a todos um bom retorno.

95

Eu, Fábia Gabriela Pflugrath Carraro, redigi esta ata e dou fé, que deverá ser aprovada na próxima reunião

96

do conselho e referendada por lista de presença em anexo.

