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No 11o dia do mês de abril de 2017, às 8h30min, em terceira convocação, 

conforme previsão regimental, o Presidente, Rodrigo Ferraz Jardim Marques 

(titular CPRH), declarou aberta a sua 2ª Reunião Ordinária do Conselho 

Consultivo do Parque Estadual Mata da Pimenteira. Realizada no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Serra Talhada (STR/ST), situado na Rua Padre 

Ferraz, nº 384, Bairro Centro, Serra Talhada – PE, fizeram-se presentes na 

reunião os (as) conselheiros (as): Cosme de Castro Junior (suplente CPRH), 

José Nunes Filho (suplente IPA), Érika Mirelly Santana de Queiroz (titular 

PMST), Hélio Fernandes de Melo (UFRPE/UAST – titular segmento ensino 

superior e pesquisa), Espedito Brito da Silva (representando CECOR – titular 

Organização Ambientalista), Maria Eliane da Silva (Associação de Moradores e 

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

Rodrigues Campos (Associação dos Moradores e Assentados da Fazenda 

Laginha – suplente comunidade local 1), Gerôncio Gomes da Silva 

(representando Associação dos Pescadores do Açude Saco I – titular 

comunidade local 2), Damião Camilo de Souza (AMAAS – suplente 

comunidade local 2); e, como participantes, Joice de Vasconcelos Alexandrino 

Brito (SFFA/CPRH), Ana Beatriz Silva da Silveira (SFFA/CPRH), Alexsandro 

Bezerra Correia Bilar (PRODEMA/UFPE) e Maria José Lopes da Hora (Instituto 

Evoluir). Apresentaram justificativa da ausência os (as) conselheiros (as): 

Giannina Settimi Cysneiros Landim Bezerra (titular SEMAS), Élcio Alves de 

Barros e Silva (suplente SEMAS) e Diego Meireles Monteiro (titular ICMBio). 

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

continuidade aos trabalhos, a Srª Érika Mirelly Santana de Queiroz, foi 

convidada pelo presidente para receber, em nome dos novos conselheiros, o 

termo de posse. Foram apresentados os nomes dos novos membros do 

Conselho Consultivo, quais sejam: Érika Mirelly Santana de Queiroz (titular 

PMST), Ronaldo Timóteo Melo Filho (suplente PMST), Alício José dos Santos 

(titular 14º BPM/PMPE), Danilo Carlos Melo de Lima (suplente 14º 

BPM/PMPE), Giannina Settimi Cysneiros Landim Bezerra (titular SEMAS/PE), 

Élcio Alves de Barros e Silva (suplente SEMAS/PE) e Cosme de Castro Junior 

(suplente CPRH). Considerando a extensão da pauta e que a reunião 
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necessitaria se estender além do previsto inicialmente, o presidente propôs, 

sendo aceito por unanimidade, que a Ata da 1ª Reunião Ordinária fosse 

entregue, por correio eletrônico ou presencialmente (se for o caso), para leitura, 

considerações e aprovação posteriores. A seguir, o presidente informou a 

necessidade da realização de uma nova eleição para a Secretaria Executiva do 

Conselho, diante do encerramento do mandato da atual secretária ocorrido em 

14/10/2014. Na oportunidade, a Srª Maria Eliane da Silva, voluntariamente, 

candidatou-se novamente ao cargo tendo sido eleita por unanimidade pela 

Plenária para exercer mais um mandato de dois anos de 11/04/2017 a 

11/04/2019, em conformidade com o art. 16 do Regimento Interno. O 

Presidente relembrou que as reuniões ordinárias do Conselho ocorrerão de 

quatro em quatro meses, conforme art. 23 de seu Regimento Interno, tendo 

sido definido pelos presentes que a próxima reunião ocorrerá em 08/08/2017, 

às 9h00min, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Na ocasião, o Prof. Hélio de Melo, 

titular da UAST no Conselho, prontificou-se em reservar uma sala para a 

realização da reunião naquela instituição de ensino superior. A última reunião 

ordinária do ano ficou agendada para o dia 05/12/2017, no Centro de Educação 

Comunitária Rural – CECOR, tendo o Sr. Espedito Brito, popularmente 

conhecido como Brasil, oferecido voluntariamente esse espaço, o que foi 

prontamente acatado pela Plenária. Dando continuidade à reunião, o Sr. 

Cosme de Castro Júnior proferiu a palestra “O papel do conselho consultivo na 

gestão das unidades de conservação de Pernambuco”, na qual reforçou a 

importância do Conselho Consultivo Paritário enquanto espaço público de 

exercício de participação sociopolítica por meio do diálogo e da negociação. 

Em seguida, o Presidente do Conselho noticiou ocorrências de atividades 

degradadoras do Meio Ambiente no PEMP, exibindo imagens de lixo jogado no 

parque, árvores cortadas e animais dentro da UC, bem como de um 

levantamento (mapeamento) realizado por ele mesmo, referente ao ano em 

curso, de pontos de caça e focos de calor, tendo obtido este último dado 

através do site BDQueimadas/INPE. Depois da apresentação das imagens, a 

Srª Maria Eliane da Silva fez um relato sobre as desordens que vêm 
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acontecendo na Zona de Amortecimento (ZA) do Parque, onde está prestes a 

ser instalado um novo assentamento. Com base no art. 19 do Regimento 

Interno do Conselho Consultivo, foi proposto pelo Presidente a criação de um 

Grupo de Trabalho (GT) para elaboração de um plano de fiscalização 

ambiental (GT Plano de Fiscalização Ambiental), atividade prevista no Plano de 

Manejo do PEMP, com o objetivo de enfrentar essas citadas ocorrências 

degradadoras. Composto por representantes da PMST, UFRPE/UAST, 

14°BPM/PMPE e Presidente do Conselho Consultivo e a Secretária Executivo 

como membros natos a proposta foi aprovada unanimemente pela Plenária. O 

convidado da Presidência, Alexsandro Bezerra Correia Bilar (Profº UAST 

/UFRPE e Doutorando PRODEMA/UFPE), ofereceu-se voluntariamente para 

compor o GT, diante de sua experiência profissional e acadêmica nessa 

temática, sendo que sua participação foi referendada pela Plenária, conforme 

artigos 19, § 1° e 22, § 1° do Regimento Interno do Conselho. A Srª Érika de 

Queiroz (titular PMST) candidatou-se para assumir a função de Coordenadora 

desse GT, tendo sido eleita pela Plenária de forma unânime. Na sequência, a 

Srª Maria José Lopes da Hora, representante do Instituto Evoluir, instituição 

vencedora do Edital CPRH Nº01/2016, referente à criação de um vídeo 

institucional sobre o PEMP, apresentou o projeto a ser realizado nos próximos 

meses com previsão de término em dezembro do corrente ano, sendo que 

seus resultados serão, a princípio, apresentados durante a reunião ordinária de 

05/12/2017. Foram levantadas, pelo Sr. Damião Camilo de Souza, outras 

questões da área de entorno do Parque, tendo o Presidente proposto, para 

garantir os encaminhamento da pauta do dia, que a discussão dos problemas 

ora apresentados fossem incluídas na pauta de uma próxima reunião. O Srº 

Hélio de Melo esclareceu sobre uma dúvida do Sr. Damião do relativa à área 

de reserva legal. Onde surgiram outras falas como a do Sr. Gerôncio Gomes 

da Silva, que esclareceu que as famílias ficaram prejudicadas pelo difícil 

acesso ao assentamento em questão. O Srº Espedito Brito da Silva 

acrescentou que as famílias dos assentados enfrentam muita dificuldade e 

muita carência. O Presidente apresentou como último item da pauta, a escolha 

da logomarca do PEMP, produto de compensação ambiental promovida pela 
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CELPE, uma vez que suas linhas de transmissão de energia passam pelo 

interior de algumas UCs.   Essa logomarca exibe as figuras de um umbuzeiro, 

de um mandacaru, além de um macaco-prego espécies representativas da 

flora e da fauna do PEMP. Essa logomarca foi aprovada pela Plenária por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às 12h30min, 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 


