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No dia 05 de dezembro de 2017, às 09h15min, no auditório do Centro de 

Educação Comunitária Rural (CECOR), iniciou-se a 4ª Reunião Ordinária do 

Conselho Consultivo do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Estavam 

presentes os conselheiros: Rodrigo Ferraz (titular CPRH), Samanta Della Bella 

(titular Semas/PE), José Nunes Filho (suplente IPA), Ronaldo Timóteo Melo 

Filho (suplente PMST), 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), Claudevan José dos Santos 

(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); Olímpio 

Menezes Leal Neto (AAMSTA – titular comunidade local 3); e, como 

participantes, Douglas Moreira de Oliveira; Alexsandro Bezerra Correia Bilar; 

Walber Santos Baptista; João Júlio Frederico Marcelo Pinto de Lemos; 

Wellington Souza; Audejane Kelle; Agda Mariana; Rita Berto; Maria Waleska 

Camboim Lopes de Andrade; e Fabrício Almeida. Estava ausente e justificado 

o Diego Meireles Monteiro (titular ICMBio). Os (as) demais conselheiros (as) 

não justificaram ausência. O Presidente do Conselho Consultivo do PEMP, o 

Sr. Rodrigo Ferraz, apresentou a pauta da reunião, qual seja: Leitura da Ata da 

3ª Reunião Ordinária; Calendário 2018 de reuniões ordinárias; Ouvidoria 

municipal e os canais de comunicação; Apresentação de pesquisa (Inoculação 

de rizobacteria promotora do crescimento de planta (RPCP) em Myracrodruon 

urundeuva ALLEMÃO confere tolerância ao estresse hídrico.); Balanço 2017; e 

Debate: Desafios 2018. Foi dada posse a nova conselheira, representante 

titular da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Samanta 

Della Bella, que apresentou-se na reunião. A Secretária Executiva do Conselho 

Consultivo, Eliane da Silva, procedeu a leitura da ata da 3ª Reunião Ordinária 

do Conselho Consultivo, realizada em 08/08/2017, na Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), em sua Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

(UAST), Serra Talhada-PE, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelos 

conselheiros presentes. Alguns fatos constantes na Ata aprovada foram 
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comentados, tais como a espera do posicionamento da CPRH quanto ao Plano 

de Fiscalização elaborado pelo Conselho, fato citado por Samanta. Questões 

referentes a construção de uma sede para o PEMP foram abordadas e uma 

discussão futura agendadas para o dia 16/01/2018, possibilitando tratar 

especificamente sobre esse assunto. Seguindo a ordem do dia, o calendário 

2018 de reuniões ordinárias, conforme orientação regimental, foi definido para 

os dias: 03/04/2018, na UAST/FPE; 07/08/2018, na Secretaria Municipal de 

Educação; e 04/12/2018, no CECOR. Todas as reuniões serão realizadas no 

horário das 09 às 12h. Em função de um conflito de agenda, o item da pauta 

“Ouvidoria municipal e os canais de comunicação” não foi cumprido, sendo a 

discussão remarcada para uma próxima oportunidade. Na sequência, o 

pesquisado Douglas Moreira de Oliveira apresentou os resultados do projeto de 

pesquisa “Inoculação de rizobacteria promotora do crescimento de planta 

(RPCP) em Myracrodruon urundeuva ALLEMÃO confere tolerância ao estresse 

hídrico”, realizado com o apoio do PEMP. Questionamentos gerais foram feitos 

por Walber, Hélio e Luzia, que reconheceram a importância da realização de 

projetos desta natureza, no âmbito do PEMP. Seguindo a pauta, realizou-se um 

balanço de 2017. O Presidente Rodrigo afirmou que 2017 foi um ano bastante 

produtivo para o Parque, com muitos projetos sendo desenvolvidos em 

diferentes áreas, com destaque para a educação ambiental. O Presidente citou 

os projetos, sendo eles o de formação de agentes ambientais, elaboração e 

publicação de material educativo, fotografia e exposição itinerante, gravação de 

vídeos e diagnóstico e desenvolvimento de um arranjo produtivos local. Na 

sequência, foram tratados os desafios para 2018, dando destaque pelo 

presidente a manutenção do patamar alcançado e a busca de novos projetos e 

atividades em parcerias. O conselheiro Ronaldo Melo informou de uma reunião 

que havia tido com o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

onde tratou sobre a criação de uma unidade de conservação municipal, 

contigua ao Parque, e da construção de uma sede a ser usada conjuntamente 

pela gestão municipal e a gestão estadual. O presidente sugeriu que fosse 

marcado uma reunião extraordinária para tratar especificamente deste assunto. 

A Plenária acatou a sugestão e ficou agendada a 6ª reunião extraordinária a 
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ser realizada no dia 16/01/2018, na Secretaria Municipal de Educação (SEME), 

tendo como pauta a criação de uma unidade de conservação municipal e a 

construção de uma sede compartilhada, a ser construída com recurso de 

compensação ambiental repassado pela Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH). Dando continuidade a pauta da reunião, os participantes da formação 

apresentaram aos conselheiros os projetos em desenvolvimento por estes, 

sendo um o projeto trilhando o Parque, apresentado por Agda Mariane. Onde 

Hélio falou que seria importante consultar uma especialista técnica na questão 

de trilhas, podendo fazer uma interlocução com outros professores 

especialistas que poderiam contribuir. Wellington e Rita Berto apresentaram o 

segundo projeto, de sensibilização e divulgação do Parque, informando sobre 

as atividades a serem desenvolvidas. O Presidente, Rodrigo, sugeriu a criação 

de um Grupo de Trabalho, para elaboração de um parecer sobre o projeto a ser 

desenvolvido pelos participantes da formação em agentes populares em 

educação ambiental. A sugestão foi acatada pela Plenária ficando o Grupo de 

trabalho composto por Luzia (coordenadora), Nunes, Samanta, Hélio, Priscila 

Azevedo, Rodrigo, Eliane, e como convidado Douglas. Nada mais havendo a 

tratar, às 12h15min, 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.    
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