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Às 09h40min do dia 26 do mês de novembro de 2015, reuniram-se no auditório do 

Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti – CIMNC, situado na PE-027, Estrada 

de Aldeia, Km 33,5, no município de Paudalho-PE, os membros do Conselho Gestor da 

Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe: Agência Estadual de Meio 

Ambiente – CPRH, Exército Brasileiro - Campo de Instrução Marechal Newton 

Cavalcanti – CIMNC, Usina São José S/A, Usina Petribú S/A, Federação das Indústrias de 

Pernambuco – FIEPE, Associação Socioambiental Chã de Peroba, Associação dos 

Condomínios de Aldeia – ACA, Instituto São Jorge e Fórum Socioambiental de Aldeia, 

além de representantes das Prefeituras Municipais de Camaragibe, Paudalho e Recife, 

da Agência CONDEPE/FIDEM, da Associação dos Fornecedores de Cana do Estado de 

Pernambuco – AFCP, da Usina Petribú, da gerente da Unidade de Gestão de Unidades 

de Conservação – UGUC, da CPRH, de oficiais do Exército Brasileiro e de representante 

do Movimento Por Um Novo Parque Dois Irmãos, conforme lista de presença anexa, 

para debaterem sobre a seguinte pauta: a) Aprovação da ata da reunião anterior; b) 

Posse dos conselheiros titulares e suplentes; c) Aprovação do regimento interno do 

Conselho Gestor; d) Apresentação do Plano de Manejo da APA Aldeia-Beberibe; e) 

Informes gerais; f) Apresentação sobre o Campo de Instrução Marechal Newton 

Cavalcanti – CIMNC; e f) Reconhecimento de área do Campo de Instrução Marechal 

Newton Cavalcanti – CIMNC. Na função de gestora da APA, iniciei a sessão passando a 

palavra ao Major Jorge Luiz de Medeiros Filho, que nos recepcionou e justificou a 

ausência do Coronel Lenilson Pfeifer, Comandante do CIMNC e membro titular do 

Conselho, informando sobre a impossibilidade da realização do reconhecimento de 

área do CIMNC, último ponto de pauta da reunião, uma vez que a atividade seria 

conduzida pelo Comandante. Agradeci a gentileza da cessão do espaço para a 

realização da nossa reunião e seguimos para o cumprimento da pauta. Iniciamos com a 

aprovação da ata anterior, apreciada previamente pelos membros do Conselho, a qual 

foi aprovada sem alterações. Seguindo para o próximo ponto da reunião, no uso das 

competências de gestora da APA e Presidente do Conselho Gestor, dei a posse e 

exercício aos Conselheiros titulares: Antônio Ricardo de Moura – AFCP, e Puranci 

Pereira de Araújo – CONDEPE/FIDEM, e aos Conselheiros suplentes: Antônio José 

Barros de Lima – AFCP, Eduardo Albuquerque Marques Lins – Prefeitura Municipal do 
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Recife, Zenilson Evangelista de Carvalho – CONDEPE/FIDEM, Danielle Nathally Silva – 

Prefeitura Municipal de Paudalho. Após a posse e observando a existência de quórum 

para votação, realizamos a aprovação do regimento interno do Conselho Gestor da 

APA Aldeia-Beberibe, já devidamente apreciado e discutido, sendo aprovado sem 

alterações. Desse modo, seguimos para o próximo ponto de pauta, onde fiz a 

apresentação do Plano de Manejo da APA Aldeia-Beberibe, abordando as diretrizes 

para sua elaboração, a aprovação na CPRH e seu conteúdo, desde os objetivos e 

zoneamento, até os programas de manejo propostos. A Sra. Samanta, da UGUC/CPRH, 

informou que a UGUC tem analisado tecnicamente a possibilidade de aquisição de 

imagens de satélites ou de drones para facilitar a fiscalização e o monitoramento das 

UCs estaduais, inclusive da APA, inclusive discutindo qual o melhor modelo e a 

frequência de imagens necessária. A implementação dessa tecnologia visa aperfeiçoar 

a atuação da CPRH nesses territórios, uma vez que os recursos humanos são 

insuficientes.  O Sr. Paulo, do Fórum Socioambiental de Aldeia, avaliou o Plano de 

Manejo como muito interessante, mas que faltam informações numéricas para nortear 

a elaboração do plano de ação, informando que ele não apresenta, por exemplo, a 

quantidade de escolas existentes na APA, para um trabalho de educação ambiental. 

Lembrou que o Secretário de Meio Ambiente, Sérgio Xavier, em reunião de 

apresentação da nova gestora, no final de junho desse ano, informou que existiam R$ 

1.000.000,00 (um milhão de Reais) em recursos de compensação ambiental para 

serem aplicados na APA, e que esse recurso podia ser utilizado em sua identificação 

através de placas. Quanto às informações numéricas do Plano de Manejo, a Sra. 

Samanta informou que podemos financiar pesquisas com recursos de compensação 

ambiental para obter informações mais detalhadas acerca da APA, seja através de 

concessão de bolsas de pesquisa em parceria com a FACEPE (convênio já existente) ou 

lançamento de editais específicos com esse objetivo. Por fim, informou que poderia 

ser criado grupo de trabalho no âmbito do Conselho Gestor para definição de ações 

prioritárias para o plano de ação. A Tenente Sabrina, do CIMNC, informou que foram 

realizados trabalhos de educação ambiental em algumas escolas da APA com a 

parceria entre o CIMNC e a UFPE – Pós-graduação em Biologia, e as representantes da 

CPRH, ratificaram a importância de parcerias dessa natureza, juntando esforços para 
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viabilizar ações. O Sr. Herbert, do Fórum Socioambiental de Aldeia, solicitou que a 

apresentação do Plano de Manejo fosse enviada aos conselheiros. Em seguida, 

contextualizou os passos desde a criação da APA, do Conselho Gestor e a elaboração 

do Plano de Manejo, salientando o privilégio da APA diante das demais UC estaduais 

em ter seus principais pilares para a gestão já instituídos, concluindo que já temos 

tudo que é necessário para dar início às ações efetivas de implementação da APA. 

Nesse sentido, sugeriu que nos debrucemos sobre as informações já disponíveis para 

dar a partida nas ações efetivas de gestão e elaboração do plano de ação. Outro ponto 

levantado pelo Sr. Herbert, e que vem sendo discutido com a SEMAS há alguns anos, é 

a necessidade de instituir um gerenciamento executivo da APA a partir da contratação 

de uma organização social, uma vez que a CPRH nunca vai possuir pessoal suficiente 

para gerir e fiscalizar todas as UCs satisfatoriamente, o que acontece não só em 

Pernambuco, mas em todo o Brasil. Em seguida, passamos para os informes gerais. O 

primeiro informe ao Conselho foi sobre a disponibilização, a partir de 2016, dos 

calendários, convocações e atas de reunião e regimentos internos dos Conselhos 

Gestores de UCs estaduais, que serão digitalizadas e disponibilizadas no portal da 

CPRH, de modo a dar publicidade e transparência às discussões realizadas. O segundo 

informe foi sobre recurso de compensação ambiental proveniente de licenciamento de 

linha de transmissão realizado pelo IBAMA, disponibilizado para a APA, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). A CPRH encaminhou inicialmente proposta de 

aplicação do recurso na implantação de Plano de Manejo - projeto de educação 

ambiental, mas o IBAMA recusou a proposta por avaliar que essa não é ação prioritária 

para UC que não sejam de posse e domínio públicos e que a ação prioritária seria 

“atividades para proteção da unidade”. No entanto, estaremos contatando o IBAMA 

para rever esse posicionamento. O terceiro informe foi sobre a Semana de Unidades 

de Conservação, evento promovido pela CPRH entre 16 e 20 de novembro de 2015, 

onde foram discutidos assuntos relacionados ao tema. Nesse evento foi lançado o jogo 

“Circuito Ambiental”, desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação Social e Educação 

Ambiental – NCSEA, da CPRH, que deve ser distribuído para escolas públicas de 

algumas UCs estaduais, entre elas a APA Aldeia-Beberibe, e que contamos com a ajuda 

do Conselho Gestor para a proposição de escolas públicas que possuam biblioteca para 
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encaminhamento do material. O quarto informe foi sobre o status do processo de 

licitação para a “Contratação de consultoria para execução dos serviços de 

mapeamento e elaboração de estratégia de implantação dos corredores ecológicos da 

Área de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe”, que está sendo conduzido pelo 

Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE, financiado pelo Banco 

Mundial. A gerente da UGUC/CPRH, a Sra. Samanta, esclareceu que o processo de 

licitação encontra-se em andamento e a empresa vencedora do certame deverá ser 

contratada no primeiro semestre de 2016 para início dos estudos, que contarão com 

mapeamento de áreas potenciais, diagnósticos e oficinas participativas com os atores 

locais em todas as fases. O quinto e último informe aos membros do Conselho Gestor 

foi sobre a operação de combate a crimes e infrações ambientais realizada no dia de 

ontem, 25 de novembro de 2015, no território da APA Aldeia-Beberibe. A operação foi 

proposta pela Prefeitura de Camaragibe e pelo Fórum Socioambiental de Aldeia, que 

auxiliaram a SEMAS e a CPRH em sua articulação. A operação contou com a 

participação de cerca de 100 pessoas da CPRH, IBAMA, CIPOMA, Batalhão da Polícia 

Militar, Brigada Ambiental de Camaragibe, Brigada Ambiental do Recife e Brigada 

Ambiental de Igarassu, além de apoio do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de 

Defesa Social, que realizou sobrevoos de helicóptero no território da APA ao longo de 

todo o dia, auxiliando as equipes em solo. Os resultados parciais da operação (dados 

da CPRH) foram apresentados: 8 desmatamentos observados, com autuação feita em 

campo quando identificados os infratores, enquanto os demais entraram na pauta de 

monitoramento para identificação posterior dos infratores; 1 incêndio apagado; 1 

barramento de curso d’água suspenso com obrigação de retirada; 10 animais silvestres 

apreendidos para reabilitação, incluindo 2 papagaios; e 2 pessoas presas por porte 

ilegal de armas. Ressaltei a necessidade de outras operações dessa natureza no 

território da APA e as dificuldades encontradas pela CPRH no exercício de sua 

competência de fiscalização, tanto pela escassez de recursos humanos quanto de 

estrutura de segurança (colete a prova de balas e porte de armas), o que nos faz 

depender de apoio policial da CIPOMA ou de batalhões da Polícia Militar locais em 

todas as ações, o que tem sido cada dia mais difícil de conseguir. Agradeci o empenho 

de todos os envolvidos que ajudaram a garantir o sucesso da operação. O Sr. Herbert, 
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do Fórum Socioambiental de Aldeia, registrou que foram levantados outros pontos de 

queimadas e desmatamentos nos sobrevoos realizados, cujas coordenadas foram 

registradas para apuração posterior. O Sr. Roberto, também da Associação 

Socioambiental Chã de Peroba, expressou que espera que essa operação seja o marco 

inicial da efetiva gestão da APA e que devem ser realizadas ações como essa 

sistematicamente, envolvendo todas as prefeituras, inclusive, realizando ações em 

cada um dos municípios por vez. Em resposta, reforcei as dificuldades existentes na 

Agência para atendimento a todas as demandas do Estado, o que impossibilita a 

constância desejada desse tipo de operação na APA, mas expressei que é possível sim 

realizá-las, desde que haja planejamento e tempo hábil para a articulação dos agentes 

autuantes, já que as brigadas ambientais em geral possuem estrutura satisfatória para 

as ações, mas não podem lavrar autos de infração. As autuações devem ser lavrados 

por servidores do órgão ambiental competente, cabendo às brigadas ambientais 

apenas o registro das infrações e repasse de informações aos órgãos competentes. O 

Sr. Moacir, do Instituto São Jorge, sugeriu a formação de um consórcio entre as 

prefeituras municipais que compõem a APA e o Governo do Estado, de modo a 

garantir uma equipe para gestão e fiscalização ostensiva desse território.  Informei 

que, em minha opinião, essa sugestão teria que ser muito bem amadurecida, uma vez 

que algumas prefeituras sequer nomearam seus representantes ao Conselho Gestor da 

APA. Assim, precisaríamos sensibilizar esses entes para a importância desse Conselho 

Gestor para que venham a participar efetivamente da gestão da APA, sanando 

problemas de comunicação deficitária, por exemplo. O Sr. Zenilson, da 

CONDEPE/FIDEM, sugeriu que as reuniões do Conselho sejam realizadas nesses 

municípios, de modo a aproximá-los da gestão. A Sra. Samanta, da UGUC/CPRH, 

informou que alguns Conselhos usam dessa estratégia para mobilizar os municípios, 

realizando reuniões itinerantes e não apenas na sede da UC, como o caso do RVS 

Matas do Sistema Gurjaú, e que o resultado tem sido positivo. Ao final dos informes 

gerais, seguimos para o próximo item de pauta, que foi a apresentação de vídeo 

institucional do Exército Brasileiro no campo do meio ambiente, antecipada por 

pronunciamento do Tenente Paulo Cesar, do CIMNC. Finalizando a reunião, a plenária 

decidiu agendar a próxima reunião para o dia 10 de março de 2016, em local a ser 
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definido. Nada mais havendo a tratar, às 12h00min, declarei encerrada a reunião. E 

por não haver mais nada a declarar, eu, Cinthia Renata Vieira de Lima, Presidente do 

Conselho Gestor, lavro esta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros 

presentes na reunião. Recife, 26 de novembro de 2015. 

 

Conselheiro Assinatura 

Cinthia Renata Vieira de Lima – CPRH   

2º Ten. Sabrina Leãez Lorenzoni – CIMNC   

Antônio Ricardo de Moura – AFCP   

Eduardo Albuquerque Marques Lins – 

Prefeitura Municipal de Recife 

 

Puranci Pereira de Araújo – 

CONDEPE/FIDEM 

 

Zenilson Evangelista de Carvalho – 

CONDEPE/FIDEM 

 

Danielle Nathally Silva – Prefeitura 

Municipal de Paudalho  

 

Antônio José de Lima – Usina São José  

Jeruza Cavalcanti de Morais – Usina Petribú   

Sandra Pires Barbosa – Usina Petribú  

Luciane Pereira do Nascimento – FIEPE   

Roberto de Souza Leão Barros – Associação 

Chã de Peroba 

 

Alex Jenner Norat – Associação Chã de 

Peroba 

 

Hilton Fernando Losant Macedo – ACA   

Herbert de Tejo Pereira – Fórum 

Socioambiental de Aldeia 

 

Paulo Gileno Cysneiros – Fórum 

Socioambiental de Aldeia 

 

Moacir Cabral – Instituto São Jorge  
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