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Aos 02 dias do mês de Setembro de 2014, às 09h30min, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Serra Talhada (STR/ST), Rua Padre Ferraz, nº 384, Bairro 

Centro, Serra Talhada - PE, presentes os Conselheiros (as) Rodrigo Ferraz Jardim 

Marques (Titular CPRH), Hamilton Lopes de Lima (Titular STR/ST), Maria Eliane da 

Silva (Titular Comunidade 01), Maria Rodrigues Campos (Suplente Comunidade 01), 

Josenilson Laurentino da Silva (Suplente Organização Ambientalista), Emmanual 

Patríco Ferraz (Titular PMST), Diego Meireles Monteiro (Titular ICMBio), Hélio 

Fernandes de Melo (Titular UFRPE/UAST), Gilvânia dos Santos Mendonça (Titular 

Comunidade 02), Vangeane Lopes Beserra (Titular na ausência Comunidade 03) e 

Andréa dos Santos Oliveira (Titular Organização Ambientalista); e os (as) demais 

participantes. O Presidente, Rodrigo Ferraz, declarou aberta a 4ª Reunião 

Extraordinária do Conselho Gestor do Parque Estadual Mata da Pimenteira. 

Inicialmente, o Presidente apresentou a pauta da reunião que constava os seguintes 

itens: 01 - Instalação dos trabalhos; 02 - Leitura da Ata da 3ª Reunião Extraordinária; 

03 - Deliberações acerca do CG; 04 - Composição do Conselho Gestor; 05 - Edital 

CPRH nº 001/2014 - Chamadas de Projetos; 06 - Pesquisas no PEMP; 07 - Projeto 

Caatinga Sustentável (SEMAS); e 08 - Encerramento. Seguindo a Pauta da reunião, a 

Ata da 3ª Reunião Extraordinária foi lida e discutida. O Conselheiro Hélio questionou se 

era necessário constar em ata a ausência não justificada de conselheiros (as), mesmo 

na presença do seu respectivo suplente? Hélio completou dizendo entender que a 

presença do suplente já seria uma justificativa da ausência do titular.  O presidente 

Rodrigo informou que ainda não há definição sobre faltas, da necessidade de 

justificativa da ausência de conselheiro titular ou suplente, e que tais procedimentos 

devem estar contidos no Regimento Interno do Conselho Gestor, atualmente em 

construção. Decidiu-se retirar o registro de ausências não justificada de conselheiros 

(as) (titular ou suplente) na Ata da 3ª Reunião Extraordinária. A Ata da 3ª Reunião 

Extraordinária foi aprovada. Dando continuidade a pauta, o item 03 - Deliberações 

acerca do CG foi apresentado. O Presidente Rodrigo falou da Retomada dos trabalhos 

do Conselho Gestor, do tempo em que havia ficado parado os trabalhos, quase um 

ano, que foi um período de aprendizado e que esta era uma reunião importante pois 

simbolizava este retorno. Foi dito também sobre a necessidade de definição de uma 

Secretaria Executiva do Conselho Gestor. O Conselheiro Diego complementou dizendo 
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não existir ainda a Secretaria Executiva no âmbito do Conselho Gestor e que seria 

necessário definir esse aspecto no Regimento Interno. A Conselheiro Eliane foi 

indicada para lavrar a ata da reunião. O presidente Rodrigo tratou do Regimento 

Interno do Conselho Gestor, que era necessário concluir o mais breve possível o 

documento que balizará o conselho. Foi proposto por Rodrigo a instituição de um 

Grupo de Trabalho (GT) para elaboração de uma proposta a ser apresentada aos 

demais conselheiros. Diego disse que não era necessário definir um GT pois limitaria o 

número de participantes. Foi sugerido por Diego que se encaminhasse novamente a 

todos os conselheiros (as) de Regimento Interno que já vinha sendo trabalhado em 

outras reuniões. A sugestão foi acatada por todos ficando que a proposta de 

Regimento Interno seria encaminhada por correio eletrônico aos conselheiros, que as 

contribuições/sugestões/alterações necessárias seriam encaminhadas para Diego, que 

sistematizaria a proposta a ser submetida a aprovação. Ficou agendada a 5ª Reunião 

Extraordinária para o dia 14 de Outubro de 2014, a ser realizada no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Serra Talhada, das 09h às 12h, tendo como item principal da 

pauta a aprovação do Regimento Interno. Na sequencia, o presidente tratou da 

Composição do Conselho Gestor, de lacunas existentes em sua composição. Falou-se 

que há atualmente 6 (seis) membros sem definição formal sendo eles: CPRH (1 

suplente); SEMAS (1 titular e 1suplente); PMST (1 suplente); 14º BPM (1 titular); e uma 

representação a definir, sendo ela: IBAMA (1 suplente do ICMBio). Foi informado por 

Rodrigo que esforços estão sendo feitos para solucionar essa deficiência. O 

conselheiro Diego sugeriu procurar novamente o IBAMA, dessa vez, o escritório de 

Salgueiro. Rodrigo ficou de tomar as devidas providências até a próxima reunião. 

Outras instituições demonstraram interesse em participar do Conselho Gestor, sendo 

elas: Associações Xique-Xique, Associação Carnaúba do Ajudante e Associação Serra 

Grande. Para o momento, foi incentivado a participação das instituições. Chegando ao 

item 05 da Pauta, que trata do Edital CPRH nº 01/2014, comentou-se sobre as 

Chamadas que o Parque Estadual Mata da Pimenteira pode receber projetos. A 

Chamada I – Educação Ambiental pode contemplar projetos para: Produção de 

material didático (6 meses): Produção de vídeo educativo (R$ 65 mil); Elaboração de 

publicação educativa (R$ 22,4 mil); Elaboração de publicação educativa literária (R$ 

19,9 mil); Formação em educação ambiental (24 meses – R$ 80 mil); e Exposição 



PARQUE ESTADUAL MATA DA PIMENTEIRA 

CONSELHO GESTOR 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Página 3 de 4 

fotográfica itinerante sobre a UC 6 meses – R$ 64,26 mil. A Chamada I disponibiliza 

um recurso total de R$ 251,56 mil + 10% de contrapartida para ser investido na gestão 

do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Já a Chamada II – Ações para a gestão e 

avaliação de UC em PE pode contemplar projetos para: Desenvolvimento de estudos 

p/ avaliação da UC (10 meses – R$ 120 mil); e Ações p/ gestão de UC proteção 

integral em PE: Economia verde (6 meses – R$ 50 mil). A Chamada II disponibiliza um 

recurso total de R$ 170 mil + 10% de contrapartida a ser investido na gestão do Parque 

Estadual Mata da Pimenteira. O recurso total da Chamada I+III que pode ser investido na 

gestão é de R$ 421,56 mil + 10% de contrapartida. O Presidente Rodrigo ratificou a 

importância das Instituições proporem projetos para captar o recurso do Edital, afim de 

contribuir com a gestão do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Rodrigo seguiu para o 

item 06 da pauta, tratando das Pesquisas no Parque Estadual Mata da Pimenteira. 

Rodrigo falou da necessidade de autorização para realização de pesquisas em 

unidades de conservação e solicitou apoio na divulgação dessas informações ao 

representante da UFRPE/UAST. As pesquisas autorizadas em 2014 foram 

apresentadas por Rodrigo, sendo elas: Caracterização e monitoramento dos 

geoambientes de Caatinga no Parque Estadual Mata da Pimenteira, semiárido 

pernambucano; Ecofisiologia vegetal, anatomia e mecanismos de tolerância ao 

estresse abiótico em espécies no semiárido; Os escorpiões do Parque Estadual Mata 

da Pimenteira e o escorpionismo no município de Serra Talhada, Pernambuco; e 

Indicadores e desempenho, qualidade e efetividade da gestão: o caso do Parque 

Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada – PE. A convidada, Engenheira Agrônoma 

da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Taciana 

Oliveira, assumiu o item 07 da pauta e apresentou o Projeto Caatinga Sustentável, que 

vem sendo executado na comunidade de Laginha, entorno do Parque Estadual Mata 

da Pimenteira. Maria Rodrigues fez alguns questionamentos sobre o andamento do 

projeto na comunidade. Taciana explicou que uma equipe da SEMAS irá reunir-se com 

Laginha novamente para discutir assuntos específicos do projeto. Taciana explicou que 

a SEMAS pretende replicar o projeto e que já dispões de R$ 2,8 milhões para a 2ª 

edição do Projeto Caatinga Sustentável. Rodrigo questionou sobre a possibilidade de 

contemplar todas as demais comunidade do entorno do Parque Estadual Mata da 

Pimenteira. Taciana não teve respostas, porém se comprometeu em levar tal 



PARQUE ESTADUAL MATA DA PIMENTEIRA 

CONSELHO GESTOR 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Página 4 de 4 

questionamento/anseios para o Coordenador do Projeto (Sérgio Azevedo). Nada mais 

havendo a tratar, às 12h30min, o Presidente declarou encerrada a Reunião. Para 

constar, eu, Maria Eliane da Silva, Secretária da Reunião, lavrei a presente ata, que 

lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes. 
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