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Aos 12 dias do mês de Abril de 2013, às 09 horas, no Auditório do Centro Tecnológico 

do Pajeú, Avenida Custódio Conrado, nº 600, Bairro AABB, Serra Talhada – PE, 

iniciou-se com a chegada dos conselheiros e convidados e a assinatura da Lista de 

Presença (em anexo), seguiu-se com os informes das alterações dos membros 

conselheiros, do Titular e Suplente da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de 

Serra Talhada e do Titular da Associação dos Pescadores do Açude Saco. Após esse 

momento iniciou-se as apresentação das Analistas Ambientais da Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, Marilourdes Guedes, com conceitos sobre 

Unidade de Conservação e funcionamento do Conselho Gestor e de Giannina 

Cysneiros, sobre a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Mata da 

Pimenteira. Durante e após as apresentações, houveram alguns questionamentos 

sobre os temas em pauta e também sobre as ansiedades e dificuldades enfrentadas na 

Unidade de Conservação pelos Conselheiros, tais como entrada de pessoas na mata e 

retirada de madeira, sobre caça no interior da UC,  a infra-estrutura necessária para o 

funcionamento da UC, sobre a gestão participativa da UC, sobre quem iria gerir a UC, 

sobre o entorno e suas atividades, sobre a presença do Assentamento no entorno da 

UC e sobre as pesquisas realizadas pelos professores da UFRPE/UAST. Um assunto 

levantado pela Associação de Pescadores do Açude Saco, pelo participante o Sr. 

Gerôncio Gomes, que sugeriu a possibilidade de realização de pesquisas pela 

UFRPE/UAST com os resíduos provenientes da pesca. A Professora da Escola da 

comunidade localizada no entorno da UC, Sra. Gilvânia Mendonça, mencionou a 

necessidade e importância de Educação Ambiental, com esclarecimentos e palestras 

sobre a UC Parque da Pimenteira e suas atividades. Os questionamentos foram 

sanados pelas analistas ambientais da SEMAS e alguns, que eram pertinentes à 

CPRH, foram dirimidos por aquela Agência que compareceu posteriormente à reunião 

representada pelos Analistas Ambientais Breno Augustus, Joice Brito e Rodrigo Ferraz. 

Ao término dos questionamentos foram feitos os encaminhamentos para a 2ª reunião 

do CG Parque Mata da Pimenteira, a ser realizada no dia 08.05.2013, no CT Pajeú, 

que teria como pauta a posse dos Conselheiros e discussão das  contribuições 

individuais e elaboração da redação final do Regimento interno do Parque. Ficou 

acordado ainda nessa reunião que haverá nos dias 18 e 19.06.2013 e 02.07.2013 as 
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oficinas de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Mata da Pimenteira. O 

Professor da UFRPE/UAST, Sr. Hélio de Melo, membro do Conselho Gestor, ficou 

responsáveis pelo envio dos 03 (três) orçamentos para o fornecimento das refeições e 

lanches durante as oficinas. Todos se comprometeram em convidar outros 

participantes que estejam envolvidos com a UC para as Oficinas de elaboração do 

Plano de Manejo nas datas citadas acima e que seriam enviados os nomes desses 

convidados por e-mail para a SEMAS e que esse número de convidados não poderia 

ultrapassar 40 pessoas. E, para constar, eu, Marilourdes Vieira Guedes, Secretária 

Executiva Interina, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por todos 

os Conselheiros presentes na reunião. 

 

Conselheiro Assinatura 

Rodrigo Ferraz Jardim Marques  

Breno Augustus Charallo Savatin  

Adson Pablo Cruz Gomes  

Homembom de S. Magalhães Neto  

Hélio Fernandes de Melo  

Luzia Ferreira da Silva  

Hamilton Lopes de Lima  

Everaldo de Melo Lima  

Maria Eliane da Silva  

Maria Rodrigues Campos  

Gilvânia dos Santos Mendonça  

Damião Camilo de Souza  

Olimpio Menezes Leal Neto  

Tiburtino Lopes de Carvalho  

 


