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Aos 25 dias do mês de Fevereiro de 2015, às 09h30min, em terceira convocação, com 

os conselheiros presentes, conforme estabelecido no art. 23., § 1o, inciso III, do 

Regimento Interno, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada (STR/ST), 

Rua Padre Ferraz, nº 384, Bairro Centro, Serra Talhada - PE, presentes os 

Conselheiros (as) Maria Eliane da Silva (Titular Comunidade 01), Andréa dos Santos 

Oliveira (Titular Organização Ambientalista), Fabinho, presidente do SRT/ST, 

(Representante do Setor Produtivo), Olímpio de Menezes Leal Neto (Titular 

Comunidade 03), Emanuel Patrício Ferraz (Titular PMST) e ausentes com justificativas 

os representantes da UFRPE/UAST e ICMBio, o Presidente Rodrigo Ferraz Jardim 

Marques (Titular CPRH) declarou aberta a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor 

Consultivo do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Inicialmente, o Presidente 

apresentou a pauta da que constavam os seguintes itens: Instalação dos trabalhos, 

Leitura da Ata da 4ª e 5ª Reunião Extraordinária, Apresentação, discussão e 

encaminhamento da pautado dia: 01 Apresentação de demandas e definição de 

prioridades no âmbito do conselho consultivo: - Propostas para editais; - Limites da 

Unidade de Conservação; - Ordenamento do APL do pescado no Açude do Saco; - 

Atividades em atraso conforme Plano de Manejo; - Outros; 02 Projeto formação de 

agentes populares de educação ambiental; 03 Outras informações; e Encerramento. 

Iniciando a reunião, o Presidente mencionou sobre a instituição do Regimento Interna 

na ultima reunião do Conselho e sobre o procedimento de convocação. Falou também 

que não foi possível entregar a convocação a Representante da Comunidade Gilvânia 

dos Santos Mendonça (Titular Ass. Pescadores do Açude do Saco), e que sua 

ausência na reunião era justificável em função disso. Foi sugerido e acatado que a 

leitura das atas da 4ª e 5ª reunião extraordinária e, consequentemente, da 1ª Reunião 

Ordinária, fosse, mais uma vez, adiada para a próxima reunião em virtude do atraso 

para início dos trabalhos. Na sequencia, o Presidente tratou do item 1 da Pauta, que 

diz respeito a demandas do âmbito do conselho consultivo e, por este, definição de 

prioridades. Foram discutidas questões como: a proposição, pelo conselho, de 

chamadas a serem inseridas nos editais da CPRH para execução das ações previstas 

no plano de manejo; apontamentos sobre a divergência nos limites da Unidade de 

Conservação referentes ao memorial descritivo do decreto de criação e a realidade 

encontrada em campo; necessidade de regularização da atividade de beneficiamento 
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da tilápia produzida no açude do saco, ou seja, as questões sanitárias e ambientais 

inerentes; as atividades em atraso conforme previsto no plano de manejo; e outros 

assuntos que poderiam ser apresentados pelos conselheiros presentes. O assunto 

considera de extrema prioridade a ser discutido e aprofundado pelo conselho foi a 

regularização da atividade de beneficiamento da tilápia produzida no açude do saco, 

dada suas importância para os moradores do entorno do Parque e, para tanto, foi 

proposto pelo Presidente a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para regularização 

da atividade de beneficiamento da tilápia do Açude do Saco. O GT ficou composto 

pelos membros Patrício Ferraz (Coordenador), Andréa Oliveira, Olímpio Menezes e, 

como membros natos, conforme regimento, Eliane da Silva e Rodrigo Ferraz. Quanto à 

divergência nos limites do Parque, o Senhor Fabinho defendeu que não cabia ao 

Conselho a resolução da demanda e que se tratava de uma atribuição exclusiva da 

CPRH e SEMAS, que foram os responsáveis pela criação do Parque. A consideração 

foi aceita pela Plenária sendo deliberado ao Presidente a expedição de documento ao 

GT de Avaliação das inconsistências dos limites das UCs da CPRH e apresentação de 

um parecer ao Conselho. A Plenária julgou, ainda, não ser o momento de apresentação 

de chamadas aos editais, não sendo descartada essa possibilidade. A avaliação das 

atividades do plano de manejo em atraso também ficou para outro momento. Não 

havendo presença de representante do Serta para apresentação do item 2 da pauta, 

Projeto formação de agentes populares de educação ambiental, o presidente assumiu 

o item e compartilhou as informações que detinha com os demais presentes. As 

informações compartilhadas foram: Objetivo geral: desenvolver um processo de 

mobilização e formação de 50 agentes populares de educação ambiental para o 

fortalecimento comunitário da gestão das UCs de Proteção Integral e nas comunidades 

do entorno do PEMP, localizado no Município de Serra Talhada Pernambuco; Publico 

alvo: Conselheiros do PEMP, lideranças, professores, ONGs locais entre outros setores 

estratégicos da sociedade; Quantidades/carga horária: 50 agentes (2 turmas de 25 

estudantes) / 100 horas/formação; Fases: Capacitação (40 horas/aula) e Intervenção 

(60 horas/atividades); Continuidade das ações: Criação de um Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental; Intervenção: Contratação de atividade educativa de caráter lúdica 

(R$ 25 mil); e Prazo para execução: 12 meses. Foi ressaltado pelo presidente a 

importância da participação dos Conselheiros na formação, pois os membros do 
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conselho constituem metade do publico alvo do projeto. No item 3 da pauta foram 

tratados assuntos diversos pelo Presidente como: retomada do processo de 

Compensação florestal (21 ha) pelo DER/PE; as instalações do PEMP junto ao IPA, 

com sala própria na Estação Experimental de Serra Talhada para as atividades 

administrativas do Parque; a aquisição de veículo 4x4 próprio para o PEMP, que 

brevemente estará em circulação; e o andamento do Projeto Caatinga Sustentável 

(Lajinha), escavação para o sistema adutor, sendo solicitada ao Conselheiro Patrício 

Ferraz apoio da PMST para tal atividade.Nada mais havendo a tratar, às 12h15min, o 

Presidente declarou encerrada a Reunião. Para constar, eu, Maria Eliane da Silva, 

Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelos 

Conselheiros presentes. 

 
 

RODRIGO FERRAZ JARDIM MARQUES 
Presidente do Conselho Gestor 

 
 

MARIA ELIANE DA SILVA 
Secretária Executiva 


