
ATA DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DA APA DE
GUADALUPE 

Aos 25 dias do mês de junho de dois mil e doze, ás 10 horas da manhã, no
auditório  da  Rebio  Saltinho localizada  na  PE  60,  no  km  XX,  em
Tamandaré-PE, reuniram-se para primeira reunião ordinária do Conselho
Gestor  da  APA  de  Guadalupe,  representantes  dos  poderes  públicos  na
esfera,  federal  (UFRPE,  ICMBIO,  SPU  e  INCRA),  estadual  (CPRH,
CONDEFFIDEM E AD/DIPER),  e  municipal  (Prefeituras  de  Barreiros,
Rio  Formoso,  Sirinhaém  e  Tamandaré)  alem  de  representantes  da
sociedade civil (IRCOS, SINDAÇUCAR, FETAPE, FEPEPE, ATOP, Ass.
Quilombola  –  Eng.  Siqueira,  ADESC,  Assentamento  Laranjeiras  e
Associação dos Barraqueiros de Sirinháem), tendo como pauta principal:

 Dar posse ao Conselho Gestor;
 Aprovar minuta do regimento interno do Conselho Gestor.

A reunião foi aberta pela Diretora da Agência Estadual de Meio Ambiente
(CPRH), Maria Vileide, que em seu discurso ressaltou a importância da
criação do conselho gestor para auxiliar na gestão da APA de Guadalupe, e
também parabenizou a participação das pessoas envolvidas desde o inicio
do processo. Por fim, agradeceu a presença de todos, e em especial a Valter
Cabral, Gestor da Reserva Biológica de Saltinho, por ter cedido o auditório
da  mesma, para  que  fosse  possível  à  realização  do  encontro.  Logo  em
seguida foi dado inicio a cerimônia de pose dos conselheiros, onde os quais
foram chamados de acordo com órgão ao qual representavam, obedecendo
à ordem de titularidade e suplência, foram empossados na ocasião: 

Prefeitura de Tamandaré -  Titular: Alfredo Ferraz,  suplente:  Jurandy
Lucas;  Prefeitura  de  Sirinhaém -  Titular:  Luiz  de  França,  Suplente:
Sebastião  Gaspar;  ICMBIO/  Rebio  Saltinho –  Titular:  Valter  Cabral;
INCRA –  Titular:  Davi  Jardim,  Suplente:  Roberth  Vieira;
CONDEPE/FIDEM –  Titular:  Patrícia  Maria,  Suplente:  Elvira  Maria;
FEPEPE – Titular:  Ronaldo J.  Santana;  Associações /  Eng. Siqueira e
ATOP  –  Titular;  Cláudio  F.  Pageú,  Suplente:  Joel  Simões  Coimbra;
SINDAÇUCAR – Titular Reginaldo Morais Filho; UFRPE – Titular; Ana
Lícia  Patriota;  Associações  dos  Barraqueiros  de  Sirinhaém  e
Barraqueiros dos Carneiros – Titular Jorge Manuel Camacho.

Logo após a posse dos conselheiros presentes, o analista ambiental Biólogo
da  CPRH  João  Batista  de  Oliveira  Junior,  informou  que  os  demais



conselheiros que não compareceram naquele momento, ficariam para tomar
posse  na  próxima  reunião  do  conselho.  Desta  feita,  o  mesmo  deu
continuidade  à  reunião  conduzindo um debate  referente  à  aprovação da
minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor da APA, com tudo, não
foi possível aprovar toda minuta naquele momento, ficando a necessidade
de se marcar uma reunião extraordinária no intuito de dar continuidade a
analise da minuta. Neste momento, a palavra foi passada aos conselheiros e
convidados presentes, para que os mesmos sugerissem datas e locais para
realização do próximo encontro:

 João Oliveira sugeriu que a próxima reunião ocorra no dia 25 de
julho de 2012. Sugestão esta, que foi acatada por todos os presentes; 

 Alfredo  Ferraz  e  Luiz  de  França  sugeriram  que a  reunião  fosse
realizada  no  município  do  Sirinhaém,  apresentando  como
justificativa o fato de que o município se encontra mais próximo a
Recife, deste modo facilitaria o deslocamento dos conselheiros para
reunião. A presente sugestão foi colocada em votação e aprovada em
unanimidade pela assembleia;

 Continuando  as  discussões,  foram  sugeridos  dois  locais  para
realização do encontro em Sirinháem, a primeira opção sugerida foi
o auditório da Usina Trapiche, já Luiz de frança e Alfredo Ferraz,
proporam que a reunião ocorresse no espaço de eventos do Shopping
Sirinhaém.   Após  ser  posto  em  votação,  a  maioria  optou  pela
realização da reunião no espaço de eventos do Shopping Sirinhaém,
devido à comodidade de suas instalações; 

 Chegando ao termino do encontro, Alfredo Ferraz se propôs a entrar
em contato com a direção do Shopping para verificar a possibilidade
da  realização  da  reunião  naquele  local,  devendo  posteriormente
informar a equipe da APA.

Por  fim,  o  Analista  Ambiental  João  B.  Oliveira,  deu  por  encerrada  a
reunião  e  eu,  Carlos  Alberto,  lavro  e  assino  esta  ata  com  os  demais
presentes. 


