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No dia 08 de agosto de 2017, às 09:15h do, na Sala 03, Bloco 03, da Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária do Conselho 

Consultivo do Parque Estadual da Mata da Pimenteira (PEMP). Estavam 

presentes os conselheiros: Rodrigo Ferraz (titular CPRH), Cosme de Castro 

Junior (suplente CPRH), José Nunes Filho (suplente IPA), Érika Mirelly 

Santana de Queiroz (titular PMST), Orlando de Lima (suplente 14º BPM), Hélio 

Fernandes (UFRPE/UAST – titular segmento ensino superior e pesquisa), Luzia 

Ferreira (UFRPE/UAST – suplente segmento ensino superior e pesquisa), 

Espedito Brito da Silva (representando CECOR – titular Organização 

Ambientalista), Francisca de Lima Souza (representando o STR/ST – titular 

setor produtivo), Maria Eliane da Silva (Associação de Moradores e 

Pescadores da Fazenda Saco IPA – titular comunidade local 1), Damião 

Camilo de Souza (AMAAS – suplente comunidade local 2); e, como 

participantes, Maria Livânia Dantas de Vasconcelos (UFRPE), Alexsandro 

Bezerra Correia Bilar (PRODEMA/UFPE) e Andrezza Monteiro Alves (IF-

Sertão). Os (as) demais conselheiros (as) não justificaram ausência. 

Inicialmente, o Presidente do Conselho Consultivo do PEMP, o Sr. Rodrigo 

Ferraz, apresentou a pauta da reunião, qual seja: Instalação dos trabalhos e 

posse dos (as) novos (as) conselheiros (as); Apresentação, discussão e 

encaminhamento da pautado dia: Leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária; 

Apresentação: GT elaboração do Plano de Fiscalização Ambiental ; Resultado 

final do Edital CPRH No 02/2016 – Educação Ambiental; e Outras informações: 

Projeto Produção de um vídeo educativo para o PEMP; Situação dos projetos 

de pesquisa (Luzia); Discussão/Capacitação do plano de manejo (Hélio/Eliane); 

Souvenirs PEMP; e Diagnóstico e fomento a APLs do PEMP. Em seguida, 

apresentou e deu posse aos novos conselheiros do PEMP, a saber: Espedito 

Brito “Brasil” (titular CECOR), Fabiano (titular 14º BPM), Orlando Lima 

(suplente 14º BPM) e Claudevan dos Santos (titular STR / ST), os quais 

receberam os seus respectivos certificados. A Secretária Executiva do 

Conselho Consultivo, Srª Maria Eliane da Silva, procedeu a leitura da ata da 

última 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo, realizada em 11/04/2017, 
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no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada, a qual foi aprovada, 

por unanimidade, pelos conselheiros presentes. Em seguida, houve 

apresentação da proposta do Plano de Fiscalização Ambiental do PEMP por 

parte da Srª Érica Santana de Queiroz, Coordenadora do Grupo de Trabalho 

(GT) criado para tal finalidade e representante da Secretaria de Municipal de 

Meio Ambiente da Prefeitura de Serra Talhada (SEMMA/PMST) no Conselho. 

Também integraram esse GT os membros natos, Sr. Rodrigo Ferraz, 

Presidente do Conselho Consultivo do PEMP e representante da Agência 

Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), e a Srª Maria Eliane da Silva, 

Secretária Executiva do Conselho e representante da Associação dos 

Moradores e Pescadores da Fazenda Saco. Assim como a Profª Luzia Ferreira, 

representante da UFRPE/UAST, o Sargento Alício dos Santos, do 14°Batalhão 

de Polícia Militar (14°BPM), além dos convidados Waleska Camboim, 

representando a Associação Pajeú Vivo e Alexsandro Bilar, representando o 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Pernambuco (PRODEMA/UFPE). Os conselheiros 

presentes tiveram a oportunidade de realizar esclarecimentos, retirando suas 

dúvidas sobre o plano composto por atividades fiscalizatórias e preventivas 

(educativas) com os membros do GT presentes à reunião. O Prof. Hélio 

Fernandes (UFRPE/UAST) questionou a participação dos membros do 

conselho como responsáveis pela execução de algumas atividades constantes 

no plano, uma vez que o conselho tem caráter meramente consultivo, assim 

como o encaminhamento que seria dado para os animais alóctones, 

principalmente da fauna doméstica (bois, cavalos, caprinos, dentre outros) por 

ventura apreendidos por adentrarem no Parque Estadual Mata da Pimenteira. 

O Sr. Cosme (CPRH) salientou que as atividades fiscalizatórias do plano 

devem ser realizadas pelas instituições que possuam poder de polícia 

ambiental e propôs a inclusão da Companhia Independente de Polícia do Meio 

Ambiente da Polícia Militar de Pernambuco – CIPOMA/PMPE, assim como a 

inserção do termo captura à atividade proposta para o combate à caça ilegal de 

espécies da fauna silvestre. O Sr. Rodrigo (CPRH), confirmando o 

entendimento do Sr. Cosme, disse que as atividades preventivas podem ser 
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realizadas em parceria com os demais membros do conselho. E disse que, a 

princípio, a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, através do Centro de 

Controle de Zoonoses e do Hospital Veterinário poderia auxiliar no 

encaminhamento e abrigamento desses animais que venham a ser 

apreendidos no PEMP durante as futuras ações de fiscalização. O Sr. Espedito 

Brito (CECOR) salientou os responsáveis pela realização das atividades 

previstas no plano devem ser claramente especificados. O Sargento Orlando 

(14ºBPM) atualizou o telefone do 14°BPM constante no plano. O Sr. Damião 

(Assentamento Ivan Souto de Oliveira) disse que as condições financeiras ruins 

dificultam os assentados de comprarem arame para cercar seus lotes e que ele 

mesmo já comprou três rolos de arame para cerca o seu lote. Na ocasião, o Sr. 

Rodrigo (CPRH) lembrou que a ausência de cerca delimitando a área do PEMP 

constitui uma fragilidade para a proteção da biodiversidade do Parque, mas a 

multa referente a entrada de animais domésticos no PEMP chega a 

R$2.000,00 por animal. A Srª Livânia (UFRPE) sugeriu o rádio como estratégia 

para divulgar a existência do PEMP. A Profª Luzia Ferreira (UFRPE/UAST) 

mencionou que muitos pesquisadores e estudantes da UAST que frequentam o 

PEMP não sabem ao certo como proceder diante da constatação de alguma 

ocorrência ambiental (crime ou infração administrativa). O Sr. Alexsandro Bilar 

(membro convidado do GT - Plano de Fiscalização do PEMP) disse que o 

plano de fiscalização ambiental é uma das atividades previstas no Plano de 

Manejo do PEMP, e que ele poderá e deverá ser aperfeiçoado futuramente, 

uma vez constatadas necessidades durante sua execução. Salientou ainda que 

no Plano de Manejo do PEMP também consta como atividade prevista a 

elaboração de um plano de comunicação, e se colocou à disposição para 

auxiliar na sua elaboração. As contribuições trazidas pelos membros da 

reunião foram prontamente inseridas no documento, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade às discussões os senhores Alexsandro Bilar, 

Hélio de Melo, Cosme de Castro e outros membros presentes debateram e 

explicitaram o encaminhamento que será dado ao documento, com seu envio à 

CPRH, na qualidade de órgão gestor das unidades de conservação deste 

Estado, para ser apreciado e chancelado. O Presidente do Conselho, Sr. 
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Rodrigo Ferraz, apresentou o resultado final do Edital n°002/2016 da CPRH, 

referente a projetos de Educação Ambiental que dizem respeito ao PEMP e 

que incluem a formação em educação ambiental, a produção de materiais 

educativos e de sensibilização, além de exposição fotográfica itinerante. O Sr. 

Rodrigo Ferraz entregou aos presentes uma relação dos projetos de pesquisa 

que vem sendo desenvolvidos no PEMP, oficialmente cadastrados e 

autorizados junto à CPRH. O Sr. Rodrigo exibiu ainda fotos relativas ao dia 

28/06/2017, ocasião do encerramento do projeto Caatinga Sustentável, 

realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de 

Pernambuco (SEMAS/PE), no Assentamento Laginha. Também informou sobre 

o consórcio vencedor do edital relativo ao projeto envolvendo diagnóstico e 

estratégias para desenvolvimento do arranjo produtivo local (APL) no entorno 

do PEMP. Na sequência, foi concedida a palavra para a Profª Andrezza 

Monteiro, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – (IF Sertão), Campus 

Serra Talhada, convidada para a reunião pelo Sr. Rodrigo Ferraz, a qual fez 

uma breve apresentação sobre um projeto de extensão que está realizando 

com professores e alunos daquela instituição de ensino no Parque Estadual 

Mata da Pimenteira, em parceria com moradores do assentamento Ivan Solto 

de Oliveira (Nova Aliança). Tal projeto consiste na criação de vídeo de caráter 

educativo sobre o Parque e sua importância para fins de preservação da 

natureza pelos próprios alunos e/ou moradores utilizando, a princípio, seus 

aparelhos celulares com câmera, sob orientação técnica e acadêmica de 

professores e técnicos do IF Sertão – Campus Serra Talhada. A Srª Maria 

Eliane (Associação dos Moradores e Pescadores da Fazenda Saco) 

questionou a possibilidade de confeccionar e comercializar produtos como 

canecas, camisas e afins com a logomarca do PEMP. O Sr. Cosme (CPRH) 

disse que o processo de criação das logomarcas das unidades de 

conservação, fruto de projeto de compensação ambiental, está sendo finalizado 

e que brevemente virá a fase de sinalização dessas unidades. Também disse 

que iria buscar maiores informações na CPRH sobre a indagação feita pela Srª 

Maria Eliane. Finalizando a reunião, o Sr. Rodrigo Ferraz confirmou com Sr. 

Espedito Brito (CECOR) e com os presentes que a próxima reunião do 
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Conselho ocorrerá no dia 05/12/2017, às 09h00, no Centro de Educação 

Comunitária Rural (CECOR), situado no Centro deste município. Nada mais 

havendo a tratar, às 11h55min, o Presidente do Conselho 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 


