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São Luís, 07 de agosto 2015.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA APA DOS MORROS GARAPENSES / 2015

Ao sétimo dia de agosto de 2015 às dez horas, no prédio da Secretaria de Educação do
município de Duque Bacelar/MA, conforme Convocatória via email aos Conselheiros titulares e
suplentes no dia 17/07/2015, estiveram presentes na reunião os conselheiros(as) e
colaboradores(as) Noemi Rocha, Maria Vanusa, Ana Lucia de França, Maria Santana, Francisco
Alves, Maria Bernarda, Elisângela Bacelar, Francisco José, Rosimar Cardoso, Rennan José,
Francisco Alex Ricardo, Zico Bento, Raimundo Alves, José Otton, Francisco Carlos, Edna
Maria Carvalho, Gilson Rocha, Rosilene Moraes e as representantes da SEMA Eliane Braga,
Marcele de Jesus, Shirley Leão, Nágela Gardênia. Deu-se início à reunião com a palavra da
supervisora de Unidades de Conservação, Nágela Gardênia. Em seguida, procedeu-se com a
leitura da ATA referente à primeira reunião por Marcele Correa, para posterior aprovação da
mesma pelos presentes. Em seguida, a supervisora de Estudos e Projetos, Shirley Leão,
informou sobre o levantamento das Ações discutidas na primeira reunião, a fim de que o
Conselho e a SEMA, em conjunto, possam atuar a partir das demandas elencadas pelos
conselheiros. Contudo, o senhor Francisco fez uma observação acerca da Portaria do CONAMG
e a supervisora Nágela comunicou que o biênio atual pode ser formalizado por meio de
certificado, por não haver como alterar a portaria. O professor Gilson informou que, “embora
não tenha sido incluída na ATA anterior a pauta sobre a certificação dos conselheiros atuais, que
isso não seria impedimento para o andamento das ações levantadas, uma vez que seria inserida
na próxima ATA”. A supervisora Nágela informou que entrara em contato com a SPR. de
Licenças Ambientais sobre os empreendimentos à margem do rio Parnaíba, em que, os
municípios de Buriti e Coelho Neto apresentaram processos sobre as seguintes atividades:
extração e tratamento de minerais, extração de piçarra (estando um em operação) e areia. O
professor Gilson manifestou-se informando sobre determinado processo de extração de areia em
Coelho Neto, que foi dado entrada na SEMA em 2007, e que até o momento, nunca foi emitida
nenhum tipo de licença por parte da Secretaria supracitada, e que a empresa realiza suas
atividades comprometendo, desta forma, a qualidade hídrica do rio. A supervisora Shirley
informou que levaria o documento (processo xerocado) ao setor responsável com intuito do
órgão gestor tomar as medidas cabíveis. Logo após, foram iniciadas as apresentações dos
resultados obtidos em relação às câmaras técnicas da primeira reunião, por meio de slides.
Começando pelo senhor Gilson, que mostrou a situação de degradação de uma parte do rio
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Parnaíba, que vem sofrendo assoreamento em uma das margens do seu leito por piçarra, foram
tratados sobre o cercamento de suas margens (como se fosse iniciativa de propriedade privada) e
a supressão de vegetação. O senhor Gilson expressou desmotivação em relação à luta para
conservação da APA, uma vez que o próprio órgão gestor não promove ações que coíbam tais
impactos negativos em áreas de conservação. A supervisora Nágela interveio, informando que
as ações são realizadas pela SPR. de Fiscalização e que, para tal ação acontecer, faz-se
necessário o endereço dos locais mencionados na apresentação a fim de que a fiscalização desta
SEMA possa fazer as autuações correspondentes aos delitos cometidos. O senhor Zico Bento
sugeriu foco quanto à situação de maior problema enfrentado pelos municípios que compõem a
APA, para que desta forma, a SEMA atue com eficácia, apresentando resultados imediatos. O
professor Gilson tomou a palavra dizendo, “dentre todas as secretarias visitadas, tanto no estado
do Maranhão quanto fora, a SEMA é a mais burocrática que existe; e que a ATA precisa ser lida
pelo secretário”. Assim terminou apresentação do professor. Com a palavra, a supervisora
Shirley informou que a partir da Ação 1 serão providenciados os encaminhamentos para ações
mitigadoras, por exemplo, a fiscalização por parte da SEMA para coibir as atividades ilegais
que vem acontecendo no perímetro da APA. A ação 2 foi lida de acordo com os componentes
do GT2. A supervisora Nágela informou sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e o
agendamento do treinamento para capacitação de pessoal dos órgãos municipais. Sugeriu-se o
mês de outubro deste para realização de capacitação, sendo decidida a segunda quinzena do mês
supramencionado (16, 17 e 18), um fim de semana; e que a atividade aconteça em dois
municípios/dia. O professor Gilson sugeriu aos representantes da SEMA que no curso de
capacitação, esteja inserido um tópico sobre as questões ambientais no Estado. Em seguida, foi
realizada a apresentação da senhora Maria Vanusa, em que esta, mostrou a situação de
supressão vegetal na região, pela empresa Paineira, que tem desmatado para a produção de
carvão. O senhor Francisco Carlos informou que a cobertura vegetal que vem sendo suprimida
precisa ser contida, caso contrário, a vegetação típica do bioma cerrado poderá desaparecer. A
professora Maria Vanusa terminou sua apresentação mostrando uma imagem de local que
deveria funcionar como aterro sanitário, cuja verba no valor de dois milhões de reais foi
destinada para tal e que, no entanto, tornou-se o lixão atualmente. Por motivo de ausência de
alguns conselheiros no período da tarde, para a continuação das demais apresentações, foi
decidido que estas serão trabalhadas na próxima reunião. Contudo, os trabalhos em slides
deveriam ser enviados por e-mail à SPR.BAP para análise. A supervisora Shirley informou que
à tarde seria realizada a atividade de campo, para levantamento de dados acerca de construções
em área de morro, entre outras observações. A reunião foi encerrada às 12h30min. Sem mais, eu
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Marcele de Jesus lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada será assinada por mim e
por todos os conselheiros e colaboradores presentes.
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