
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
DA APA DE GUADALUPE

Aos 29 dias do mês de agosto de dois mil e doze, às 10:30hs da manhã,
reuniram-se, no espaço de eventos do Shopping Sirinhaém no município de
Sirinhaém-PE,  para  realização  da  segunda  reunião  extraordinária  do
Conselho  Gestor  da  APA  de  Guadalupe,  os  seguintes  conselheiros  e
convidados:  Ana  Lícia  P.  Feliciano  (UFRPE),  Joel  Simões  Coimbra
(ATOP),  Walter  Cabral  de  Moura  (ICMBIO/Rebio  Saltinho),  Patrícia
Maria da S. Caldas (CONDEPE/FIDEM), Elvira Maria Fernandes Barroso
(CONDEPE/FIDEM), Edson Cândido (SPU), Fabíola Nardoto (SPU), José
Albino H. Filho (Prefeitura do Rio Formoso), Luiz de França da Silva Filho
(Prefeitura  de Sirinhaém),  Danilo  Oliveira  R.  de  Lima (ADESC),  Jorge
Manuel  de  Moura  e  Silva  Camacho  (Barraqueiros  de  Sirinhaém),  José
Reginaldo Morais dos Santos Filho (SINDAÇUCAR), Alfredo José Ferraz
(Prefeitura de Tamandaré), Sandra Pires Barbosa (Usina Trapiche) e Cauby
Figueiredo (Usina Trapiche). Todos tendo como pauta dar continuidade à
análise e aprovação da Minuta do Regimento Interno do Conselho Gestor
da APA de Guadalupe.  Na oportunidade, a Presidenta do Conselho Gestor
da APA de Guadalupe, a Gestora Ambiental Joany Deodato da silva, deu
início a reunião agradecendo a presença  dos conselheiros e  convidados.
Logo, em seguida, propôs  à plenária  a criação de um Grupo de Trabalho
(GT)  para  facilitar  a  análise  da  Minuta  do  Regimento  Interno.  Essa
proposta  foi  acatada  com  unanimidade  pelos  presentes.  Neste  sentido,
elegeu-se  para composição do referido GT na ordem das instituições e dos
seus  respectivos  representantes:  a Associação  dos  Barraqueiros  de
Sirinhaém,  (Jorge  Manuel  Camacho),  a  Associação  para  o
Desenvolvimento Sustentável da Praia dos Carneiros (Danilo Oliveira R.
de  Lima),  a   SEPLAG  representada  pela  Agência  CONDEPE/FIDEM
(Elvira Maria F. Barroso), a Prefeitura Municipal de Tamandaré (Alfredo
José Ferraz), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (Profª Dra. Ana
Lícia Patriota Feliciano), a Usina Trapiche (convidada especial, Profª Dra.
Sandra Pires) e, por último, a CPRH (Joany Deodato da Silva ) responsável
pela  coordenação  do  GT.  No  decorrer  das  discussões,  Walter  Cabral
sugeriu  que  as  reuniões  do GT ocorressem em locais  convenientes  aos
componentes do grupo, facilitando assim o deslocamento dos componentes
às  reuniões.  Joel  Simões  solicitou  que  fossem  repassadas  a  todos  os
conselheiros  informações  sobre  o  andamento  dos  encontros.  Segundo  o
mesmo,  isso permitirá  que o restante  do conselho possa acompanhar  os
resultados das discussões. Isso posto, ficou decidido que a primeira reunião
do GT ocorrerá no dia 10 de setembro,  na Agência  CONDEPE/FIDEM
localizada na Rua das Ninfas, no Bairro da Boa Vista em Recife. Também



na  ocasião,  foi  dada  a  posse  a Ednaldo  Cândido,  conselheiro  titular,
representando à Secretária do Patrimônio  da União - SPU. Chegando ao
término da reunião ficou decidido pela plenária que o próximo encontro do
Conselho Gestor deverá acontecer no dia 07 de novembro do corrente ano
no município de Rio Formoso. Não havendo outros assuntos pertinentes
para o momento, a Gestora Ambiental Joany Deodato da silva, presidenta
do Conselho Gestor da APA de Guadalupe, encerrou a reunião e eu, Carlos
Alberto Costa da Silva, lavro e assino esta Ata com os demais presentes.


