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No dia 03 de abril de 2018, às 09h30min, na sala 02, bloco 03 da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

(UAST), localizada na Fazenda Saco, S/N, Zona Rural, Serra Talhada - PE, 

iniciou-se a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual 

Mata da Pimenteira. Estavam presentes os conselheiros: Rodrigo Ferraz (titular 

CPRH), Cosme de Castro (suplente CPRH), Élcio Alves (suplente Semas/PE), 

Eraldo Bezerra (titular IPA), José Nunes Filho (suplente IPA), Hélio Fernandes 

(UFRPE/UAST – titular segmento ensino superior e pesquisa), Manoel Barbosa 

dos Anjos (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), Olímpio Menezes Leal Neto (AAMSTA – titular 

comunidade local 3); e, como participantes: Alexsandro Bilar (Prodema/UFPE), 

Maria Monique Tavares Saraiva (UFRPE/UAST), Luiz Otávio Corrêa 

(Prevfogo/IBAMA) e Marinaldo Querino de Souza (Prevfogo/IBAMA). 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 4ª Reunião Ordinária; Divergências no limite do PEMP; 

Resultado do Grupo de Trabalho para avaliação do plano de intervenção dos 

agentes ambientais; Informes: andamento dos projetos; Definição da Plenária 

quanto ao Plano de fiscalização ambiental; Outros assuntos. A Secretária 

Executiva do Conselho Consultivo, Eliane da Silva, passou a palavra para o 

conselheiro Cosme de Castro, que procedeu com a leitura da Ata da 4ª 

Reunião Ordinária do Conselho Consultivo, realizada em 05/12/2017, no 

auditório do Centro de Educação Comunitária Rural (Cecor), Serra Talhada-PE. 

Não havendo objeção quanto ao seu conteúdo, a Ata foi aprovada, por 

unanimidade, pelos conselheiros presentes. O conselheiro Cosme de Castro 

deu continuidade à reunião, tratando do item da pauta Divergências no limite 

do PEMP. Foi apresentada a Nota técnica UGUC/DRFB/CPRH Nº 03/2018 (NT 

nº 03/2018), explanando-se sobre seu conteúdo, onde foi explicado da 

existência de divergências entre o limite proposto para a criação do Parque 

Estadual Mata da Pimenteira e o limite instituído pelo Decreto Estadual 
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37.823/2012, que criou a unidade de conservação. O Senhor Cosme de Castro 

tratou da recomendação constante na NT nº 03/2018, que diz respeito a 

retificação do limite do Parque Estadual Mata da Pimenteira, que ocasionaria, 

por consequência, ampliação de sua área. O conselheiro Eraldo Bezerra 

manifestou-se, como gestor da Estação Experimental de Serra Talhada 

(EEST), favorável a retificação dos limites do PEMP, incluindo-se áreas 

denominadas popularmente de Mandaçaia e Poço Piano, sendo necessária a 

realização, junto ao Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), de mapa 

detalhado das áreas a serem encaminhadas junto a uma proposta formal a 

Presidência do IPA. O senhor Rodrigo Ferraz informou que a Agência Estadual 

de Meio Ambiente (CPRH) também faria tratativas junto ao IPA e que a 

situação dos limites do PEMP já tinha sido, também, tratada com o Comitê 

Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga (CERBCAA) e que o mesmo 

manifestou apoio à retificação dos limites com inclusão de novas áreas. O item 

da pauta “Resultado do Grupo de Trabalho para avaliação do plano de 

intervenção dos agentes ambientais” foi suprimido. Dando continuidade a 

Pauta, o senhor Rodrigo Ferraz tratou dos Informes referentes ao andamento 

dos projetos. Disse que o Instituto Evoluir iniciaria a gravação das imagens 

para produção do vídeo educativo do PEMP; tratou dos detalhes em 

andamento do projeto Olhares da Mata, que se dariam início as exposições 

fotográficas itinerantes; informou do andamento do projeto elaboração de uma 

publicação educativo (cartilha) sobre o PEMP; que o projeto de formação de 

Agentes Populares em Educação Ambiental para o PEMP daria início a fase de 

intervenção; e, por ultimo, tratou da contratação para elaboração de 

diagnóstico e desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local (APL) na zona 

de amortecimento do Parque Estadual Mata da Pimenteira, que pesquisas 

secundárias e primarias seriam realizadas naquele momento. Quanto ao item 

da pauta “Definição da Plenária quanto ao Plano de fiscalização ambiental”, o 

senhor Rodrigo Ferraz comunicou da aprovação do documento pela Diretoria 

de Recursos Florestais e Biodiversidade e pela Unidade de Gestão das 

Unidades de Conservação da CPRH, estando esse validado para a execução 

das atividades previstas. Dando prosseguimento a pauta, outros assuntos 
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foram tratados. O Senhor Luiz Otavio (Prevfogo/IBAMA) se apresentou 

informando sobre contratação de uma Brigada de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais, que se instalaria na EEST, por um período de 6 meses, 

iniciado em 01/08/2018, onde a prioridade para contratação era de agricultores 

de assentamentos de reforma agrária e comunidades rurais. O senhor 

Alexsandro Bilar, formando em Agente Popular em Educação Ambiental, 

apresentou algumas ações realizadas pelo grupo de formandos. Nada mais 

havendo a tratar, às 12h19min, 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 


