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 06 dias do mês de Junho de 2019, às 08 horas e 45 minutos, na UNOPAR,
localizada no Bairro Beira Rio, s/n, 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), Fundação 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),Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais de São Geraldo do Araguaia 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 doIdeflor-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. A gerente Evandrainiciou-se sua
apresentaçãofalando da equipe técnica da Gerência da Região Administrativa
do Araguaia (GRA), fazendo referência na diminuição do quadro técnico no
IDEFLOR-Bio e ressaltou as dificuldades do andamento das atividades eem
seguida, apresentou os programas e sub programas existente trabalhados na
GRA. A gerente apresentao programa da Gestão da Unidade e subprograma
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dos quelônios e insetos aquáticos e protocolo básico de plantas de Áreas
abertas. Em seguida,foi comentado sobre as atividades de Autorizações de
pesquisa, Educação Ambiental e Fiscalização. A gerente explanou a atividade
realizada no dia 05/06/2019 alusiva ao diamundial do Meio Ambiente na sede do
Ideflor-bio. Também explanou a Prevenção de Incêndios Florestais e
omonitoramento ambiental da Casa de Pedra durante o Festejo do Divino
Espírito Santo. Manoel Delvoquestionou sobre a atividade de prevenção de
incêndio florestais em relação ao auxílio de bombeiros e PrevFogo, em seguida
o conselheiro Francisco (GAAV) mencionou a situação de algumas atitudes
como a prática do uso do fogo no Festejo do Divino Espírito Santo, o qual pode
ocasionar impactos dentro do Pesam. Manoel Delvosugeriu sobre a gestão de
autorizações para a realização do Festejo e o controle dos visitantes nesse
período, sugerindo também a necessidade de autorização da queimada
controlada e um acordo de queima para as atividades de prevenção de Incêndio
Florestal, em seguida o professor Moacir (MPEG) sugeriu a elaboração de
cartilhas de educação ambiental para a prevenção/ sensibilização de incêndios
florestais. Dentro do Subprograma manejo de Recursos Florestais, a gerente
explanou sobre o PROSAF, o processo de aquisição junto a DDF, solicitado pela
comunidade que resultou naampliação do projeto com a instalação de um viveiro
florestal no PA Boqueirão com capacidade de 15.000 mudas e também a
garantia da presidente do Ideflor-bio para aquisição do viveiro municipal paraa
Prefeitura de São Geraldo do Araguaia e também se comentou o projeto de
Manejo dos Recursos Pesqueiro (PROPESCA – Vila Santa Cruz). Ressaltou
ainda o Programa de Recuperação de áreas Degradadas no rio
Xambioazinhoem parceria com a empresa Masterboieo Projeto de
Meliponiculturaaprovados pelo FUNDEFLOR. Dentro do Programa de Uso
Público, ressaltou-se os subprogramas de Educação Ambiental, Ecoturismo,
Recreação, Lazer e Interpretação Ambiental. Dentro de Valorização da
comunidade comentou sobre o fortalecimento comunitário e Apoio à Geração de
Renda, Reunião do Conselho, formação Continuada de Professores e do
Intercâmbio de Tomé-Açu.Em seguida, a estudante da UnifesspaPriscilla
apresentou a prévia do seu trabalho de TCC com o tema: Conselhos Gestores
das Unidades de Conservação: APA Araguaia e Pesam, explicando a
importância do Conselho Gestor, a diferença entre Conselho Consultivo e
Deliberativo. Manoel Devo destaca a importância da devoluta dos
pesquisadores, o momento de fragilidade atual e a preocupação com o
enfraquecimento da participação social. Francisco (GAAV) comenta a proposta
de unificação dos conselhos. Moacir exemplifica o processo de fusão ocorrido
no Ministério da Ciência e Tecnologia Em seguida, o Pesquisador Pablo (FCCM)
apresenta sua pesquisa na Caverna Serra das Andorinhas, que serão publicados
sob a forma de artigos e livros o resultado das pesquisas.Pablo informa que esta
apresentação é uma devoluta da pesquisa ao Conselho realizada pela FCCM.
Em seguida, houve a apresentação do pesquisador Maricélio(FCCM)com o
tema: CaveGis, Zoneamento Espeleológico da Caverna Serra das
Andorinhas,que tem como proposta a abertura desta caverna para o Uso
Público. Gesivan (Grupo Nativos) questiona se as atividades minerarias de
calcário causarão impacto na Caverna Serra das Andorinhas e seu entorno. A

gerente fala da solicitação do processo de licenciamento da mineradora pelo
Instituto à Agencia Nacional de Mineração, que o órgão precisa dar anuência ao
processo. Emival (Grupo Nativos)fala que vários lotes serão afetados pelas
atividades, entretanto ele ainda não autorizou a pesquisa na sua
propriedade.Manoel Delvo fala da importância do estudo realizado pelo
pesquisador Maricélio e parabeniza a FCCM e o Ideflor-bio pela iniciativa.
Maricélio fala que existe um protocolo que pode ser replicado em outras
cavernas. A professora Leide (Vila Santa Cruz)explana a situação da energia
elétrica na vila Santa Cruz que está parada e se o ideflor-bio tem informações
porque o processo está demorando. Francisco (GAAV) fala que a professora
Leide está solicitando o apoiodo Ideflor-biopara verificar a situação no processo
de implantação na eletrificação rural que atenderá a vila. A gerente informa que
até o momento não foi protocolado nenhum documento a esse processo junto
ao Ideflor-bio. A gerente explica que a Semma municipal é a responsável pelo
processo de licenciamento dessa atividade. Manoel (ICMBio) comenta que o
Ideflor-bio não pode ser contra, pois é um projeto de utilidade pública. Francisco
(GAAV) sugere que seja feito um encaminhamento do Conselho Gestor à
Prefeitura. Outra informação da professora Leide é que as pessoas podem se
cadastrar no site Cadastrurpara prestar serviços de turismo em São Geraldo do
Araguaia. A professora solicitou ainda apoio do Conselho Gestor para a
construção de um espaço na escola Pedro Gomes. Maricélio apresenta outro
projeto com tema: Trilhas Virtuais e videoaulas como ferramentas de ecoturismo
em bases comunitárias no Pesam- Amazônia Brasil: contribuindo para a
proteção da biodiversidade por meio de Pesquisa e do Uso Público de áreas
protegidas. A gerente Evandra apresenta o pesquisador Catarino da
Universidade de Lisboa que está participando da elaboração do aplicativo.
Maricélio ressalta a importância do aplicativo para o Pesam e APA Araguaia e
espera que haja uma participação dos condutores de trilha na construção desta
ferramenta.Maricélio apresenta a estrutura do aplicativo. Manoel Delvo exalta
que este aplicativo é mais completo do que o utilizado em Carajás, fala também
da importância sobre um conhecimento maior das aves e a sinalização das
trilhas. A gerente fala que o acesso ao aplicativo ainda não está disponível.
Encaminhamentos feitos pelo Conselho:que seja criada uma comissão da
comunidade da APAAraguaia para verificar junto a Prefeitura a situação do
Projeto de eletrificação para a Vila Santa Cruz; elaborar um ofício do Ideflor-bio
solicitando esclarecimento sobre o status da licença para mineração no interior
da APA Araguaia, anexando a ATA da reunião do Conselho. Nada mais a tratar,
a reunião encerrou as 14:36 horas e eu Silviane Batista Miranda lavrei a presente
ATA que será assinada pelos conselheiros presentes.

