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Ata da 4ª Reunião Ordinária
do Grupo de Trabalho
Municipal
de
Monitoramento, Fiscalização
e Controle do Desmatamento
de Brasil Novo – Pará. 04 de
Junho de 2013.
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A reunião foi Presidida pela Ilustríssima Senhora, Zelma Luzia da Silva Campos, secretária da
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e presidente do Grupo de Trabalho
Municipal de Monitoramento, Fiscalização e Controle do Desmatamento no Município de
Brasil Novo.

12

No dia quatro do mês de junho do ano de dois mil e treze, das nove horas e sete minutos ás

13

dez horas e quarenta e cinco minutos, no Auditório da Prefeitura Municipal de Brasil Novo,

14

situado na Avenida Castelo Branco, nº 821 – Centro em Brasil Novo – Pará, sob a Coordenação

15

da Ilustríssima Senhora Zelma Luzia da Silva Campos da SEMMA. Reuniram – se os

16

Conselheiros Titulares e Suplentes do Grupo, conforme assinaturas constantes a folha 08 do

17

livro de presença. A reunião é iniciada por Zelma Luzia da Silva Campos, representante Titular

18

da SEMMA que cumprimenta a todos os presentes e passa para a Aprovação da ata da 3

19

Reunião Ordinária, onde é aprovada por todos. No primeiro ponto de pauta:

20

Apresentação de Créditos Financeiros para Brasil Novo – 2013 pelo Banco do Brasil e

21

Banco da Amazônia. Nesta pauta, considerando a ausência de representantes dessas

22

agências bancárias, a plenária decidiu fazer uma nova abordagem, via convite á essas

23

agências, solicitando uma representação circunstancial no aporte financeiro do

24

município de Brasil Novo nos últimos dez anos, bem como as novas linhas de crédito

25

para este município. No segundo ponto de pauta: Apresentação do Grupo JBS,

26

referente aos critérios exigidos para comercialização de bovinos e as dificuldades por

27

parte dos produtores rurais de Brasil Novo: Soluções viáveis. Sra. Zelma Luzia da Silva

28

Campos da SEMMA aborda alguns questionamentos de pessoas quando vão fazer o

29

CAR acerca do desmatamento, mas no sistema sempre consta, inclusive no ato da

30

venda do gado. A palavra é passada para Roberto Sidney Biancard do SIMBRASIL que

31

questiona que até a plantação de jurubeba foi considerada desmatamento quando foi

32

vender seu gado no frigorífico, fiquei sem entender como isso pode acontecer. Com a

33

palavra o Sr. Pablo Palmas de Matos diz que o problema não é o frigorífico e sim da

1
2
3
4
5
6

a

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Municipal de Monitoramento, Fiscalização e Controle do
Desmatamento do Município de Brasil Novo;
Endereço: Av. Castelo Branco, nº 821 – Centro – CEP: 68148 - 000 – BRASIL NOVO - PARÁ
Fone: (93) 3514-1181 – Ramal 230. E-mail: gtcombatedesmatamento@gmail.com
Página 1

GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO, FICALIZAÇÃO E
CONTROLE DO DESMATAMENTO DO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
34

SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na verdade diz acreditar que teria que

35

ser apresentado alguma proposta para mudar essa questão. Sr. Ismael Moraes da

36

CEPLAC diz que depois de tanto questionamento acerca do assunto em pauta, ele

37

acredita que a empresa JBS só solicitou essas informações do órgão oficial, porque

38

quer ter um respaldo, as pessoas que estão fora do cadastro que não é culpa lógico do

39

órgão que faz CAR acharam ruim, a questão é estarem balizadas as informações para

40

que essas pessoas venham a se regularizar o mais rápido possível. A palavra é passada

41

para o representante suplente da SEMMA, o Sr. Jairo Neres que explica que muitas das

42

vezes o erro se dá devido à diferença na metragem, o que têm que ser feito é melhorar

43

a base de imagens do frigorífico. A palavra é passada para o produtor rural, o Sr.

44

Valdecyr Berlique, onde exclama ao dizer que devido uma base de imagens de má

45

qualidade do frigorifico, o produtor é que paga pelo erro. Sra. Zelma Luzia da Silva

46

Campos avisa que tem dezessete cenas do Governo do Estado de Pará que passou para

47

a SEMMA/PMBN do Município de Brasil Novo, dá para visualizar até cinco metros do

48

chão, por isso no dia vinte e cinco de junho, será a agenda com a diretoria do

49

frigorífico para tentar conseguir convencer a fazer um inventário melhor na base de

50

georreferenciamento, porque sabe-se que muitas das vezes se torna constrangimento

51

para o produtor rural no ato da venda se deu gado e será feita a tentativa de amarrar

52

tudo isso no documento e também a SEMMA, passará os dados de CAR do Município

53

de Brasil Novo, dados oficiais da SEMA, até o dia vinte e um de maio de dois mil e

54

treze. No terceiro ponto de pauta: Situação do CAR, em Brasil Novo frente á meta do

55

TAC – MPF de 80%. Com a palavra, Zelma Luzia da Silva Campos da SEMMA e

56

presidente do Grupo diz ser preciso querer e convencer, cada um tem que influenciar

57

essas pessoas que não tem CAR – Cadastro Ambiental Rural e ainda avisar que a

58

Prefeitura Municipal de Brasil Novo faz grátis subsidiado com recursos próprios, é

59

preciso colaborar, porque se não, pode-se dizer que a pessoa sem o CAR é culpada

60

pelo embargo econômico, nada que produz nesse município tem valor de mercado,

61

Brasil Novo tem até vinte e cinco de junho de dois mil e treze para ser desembargado,

62

a operação Onda Verde do IBAMA está ocorrendo em Uruará, daqui a pouco estará

63

em Brasil Novo. Os técnicos da SEMMA de Brasil Novo, tenta vencer muitas dessas
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pessoas pelo cansaço, o trabalho é sério, ou seja, se não for uma decisão de todos,

65

este Município não irá prosperar. Adiante com sua fala, avisa aos presentes que o

66

código florestal tem prazo para reposição das áreas desmatadas e em quanto isso os

67

donos dessas terras não podem ser multados. A palavra é retomada pelo Sr. Ismael

68

Moraes da CEPLAC que sugere que a relação de pessoas que não tem CAR – Cadastro

69

Ambiental Rural seja divulgado aos membros do GT, para que ajudem a estar

70

identificando essas pessoas e conversando com elas com a tentativa de convencê-las a

71

fazer o CAR e depois podem ser divulgados os nomes na rádio. É aceita a sugestão,

72

ficando decidido avisar na rádio, até o dia quinze de junho de dois mil e treze. A

73

palavra é passada para Zelma Luzia da Silva Campos que diz que em quanto isso, os

74

técnicos fazem as análise das informações e inserção no SIMLAM, o CAR não é

75

invenção da SEMMA, tem respaldo nas leis federais, sendo assim, o Estado do Pará

76

tem fundamento legal, em sequência mostra o modelo de CAR que especifica na

77

legenda a área total, área de uso, mostra região de integração, as áreas de

78

assentamentos, a qual não é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brasil Novo.

79

A palavra é passada para Jairo Neres da SEMMA, onde lembra aos membros do GT,

80

que o que se tinha era 47% de áreas cadastradas em Brasil Novo, antes da Prefeitura

81

Municipal de Brasil Novo começar a fazer este trabalho, dentre dois meses, de março a

82

maio aumentou para 66%, mas a expectativa é que até vinte e cinco de junho de dois

83

mil e treze seja alcançado 88% que equivale a quatrocentos e vinte e três mil hectares.

84

Logo é mostrado no mapa uma área no extremo norte, que é grande e de difícil acesso

85

que não está georreferenciada, ou seja, não tem dados nenhum, os técnicos terão que

86

chegar até ela para fazer o levantamento, em seguida faz demonstração da base

87

cartográfica que se tinha antes e o que se tem agora. Comunica que o maior problema

88

encontrado nesses cadastros é a sobreposição de áreas, sendo assim, o CAR nesta

89

situação não tem validade em lugar nenhum, mas a Secretaria Municipal de Meio

90

Ambiente- SEMMA também irá resolver esses problemas. Terminando a apresentação,

91

a palavra é pedida por Zelma Luzia – Presidente do Grupo de Municipal de Trabalho de

92

Monitoramento, Fiscalização e Controle do Desmatamento do Município de Brasil

93

Novo que informa a plenária que foi convidada a falar sobre o CAR – Cadastro
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Ambiental Rural de Brasil Novo em Alta Floresta, lá estava representantes de outros

95

países como Equador, Argentina, Colômbia e Bolívia. Brasil Novo entrou no embargo

96

econômico no mesmo período que Alta Floresta, mas hoje esta cidade está em fase de

97

recomposição das matas ciliares e Unidades de Pecuária Intensiva, experiências

98

exitosas que poderão ser replicadas em Brasil Novo, com apoio do PMV e outros

99

financiadores e em Brasil Novo, a UFPA – Universidade Federal do Pará irá colaborar

100

com a reposição e de áreas em Unidades Demonstrativas com recursos próprios da

101

PMBN, mas quando for conseguido mais dinheiro, será expandido. Finalizando

102

agradece a presença de todos. Nada a mais tendo a tratar, eu, Gleice Gomes de

103

Almeida, lavro a presente ata que será assinada por mim e pela coordenadora da

104

reunião, Sra. Zelma Luzia da Silva Campos. Altamira, nove de abril de 2013.
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