ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DA PESCA ARTESANAL
Data: 08 de junho de 2022 (quarta-feira)
Horário: 9 hs.
Local: Reunião virtual pela plataforma Zoom
Presentes (membros titulares, suplentes e outros participantes):
1. Samanta Della Bella - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco –
SEMAS/PE;
2. Inamara Santos Mélo – SEMAS/PE;
3. Edilson Silva – SEMAS/PE;
4. Élcio Alves de Barros – SEMAS/PE;
5. Andrea Olinto – SEMAS/PE;
6. Adriana Guedes Magalhães – SEMAS/PE;
7. Assis Luís Lacerda Filho – Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco;
8. Vanildo Souza de Oliveira – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE;
9. Maria de Oliveira – Secretaria de Planejamento e Gestão/Coordenação do Chapéu de Palha;
10. Lauryanne Araújo - Chapéu de Palha;
11. Arlene Maria - Colônia de Pescadores de Barra de Sirinhaém Z-06;
12. Fabiano Pimentel Ribeiro - Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do
Nordeste – CEPENE;
13. Enilde Lima - Colônia de Pescadores de São José da Coroa Grande Z-09;
14. Eduardo Elvino - AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CPRH;
15. Ana Célia Garcia - SEMAS/PE convidada;
16. Moacir Correia de Santana - Comunidade Quilombola do Engenho Siqueira;
17. Leonardo Pacheco – CEPENE;
18. João Tenório Pró Rural;
19. Charles de Souza ITERPE;
20. Gustavo Antônio SPU.
Pauta da reunião:
1. 9h - Abertura – (Inamara Mélo - Semas/PE)
2. 9h15 - Apresentação de novos membros
3. 9h30 - Aprovação de atas de reuniões anteriores (reunião 11a, 13a)
4. 9h45 - Ações emergenciais decorrente das chuvas (Edilson Silva - Semas)
5. 10h - Planejamento do cadastro do Programa Chapéu de Palha Pesca Artesanal (Maria de
Oliveira - SEPLAG)
6. 10h30 - Dragagem do Porto do Recife (Eduardo Elvino - CPRH)
7. 11h - Apresentação da proposta da RESEX (Leonardo Messias - CEPENE/ICMBIO/Maurício
Guerra e Maíra Braga - Semas )
8. 11h30 - Informes Gerais (Edital Pesca, Atualização da composição do Comitê)
9. 12:00 - Encerramento.

Dando início aos trabalhos, a Superintendente de Sustentabilidade e Clima, Samanta Della Bella,
agradece a presença de todos e apresentou a pauta da reunião. Em seguida foi dada a palavra à
Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade Inamara Melo para fazer a abertura da reunião.
Informando que recebeu a carta assinada por vários atores do comitê da Pesca, que é importante
a construção de uma resposta à carta que foi interessada ao Governador. Que reportou à
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade justamente para que o comitê consiga identificar
quais as ações possíveis de serem realizadas. Pensar em ações e iniciativas para garantir a
sustentabilidade, garantir o processo de fiscalização, de preservação e conservação ambiental,
como é exercida na pesca artesanal. Recebemos a notícia que foi liberado o recurso do projeto do
fundo Estadual do Meio Ambiente, que foi construído pelo comitê e devemos lançar esse mês o
edital com o cronograma. Uma outra proposta que devemos pensar enquanto política pública,
para ser apreciada pelo CONSEMA no próximo ano, é construir um tipo de edital que trabalhasse
a questão do combate ao lixo no mar. A proposta em que o pescador pudesse receber pela
retirada do lixo no mar. A secretária agradeceu a presença daqueles e daquelas mulheres que
participaram da última reunião de emergência, para definir ações concretas, voltadas para a
população pesqueira, que foram impactadas pelas chuvas. Devido ao nível elevado dos rios e das
correntezas, não está sendo possível pescar. Então, foi apresentado à Secretaria de Defesa
Social e a SEPLAG aquilo que é a demanda destes segmentos que são os pescadores e os
catadores de materiais recicláveis. No último dia 5 de junho tivemos o lançamento do zoo
solidário, em que devemos intensificar a campanha de comunicação em torno disso. Estamos
fazendo esse trabalho de forma integrada com outros órgãos estaduais e empresas e terá
continuidade até o dia 30 deste mês. Samanta passa a palavra para o Diretor de Licenciamento
Ambiental, Eduardo Elvino da CPRH e novo representante do comitê. Que saudou a todos e se
desculpou por não poder apresentar o relatório final da dragagem devido a problemas de saúde.
Informou que o relatório está pronto e que seria encaminhado para a SEMAS e para o grupo do
CGPesca. Dando continuidade, Samanta apresentou os novos representantes do comitê da
pesca: João Tenório e Ítalo Santos do Pró Rural; Charles de Souza e José Fernandes Filho do
ITERPE; Jussara Siqueira e Gilvaneide Correia do SEBRAE, Eduardo Elvino e Alberto Lopes do
CPRH; Gustavo Antônio e Kátia de Souza da SPU. Seguindo para o item das atas da 11ª e 13ª
reunião ordinária, foi informado que foram enviadas para leitura e apreciação. Não tendo
pendências, às atas estão aprovadas pelos membros presentes. O próximo ponto de pauta, é a
fala do nosso secretário executivo Edilson Silva, que falou sobre as ações emergenciais, que o
estado e especificamente a Semas tem conduzido nesses últimos dias para buscar amenizar um
pouco a situação de vulnerabilidade que se instalou no nosso estado, decorrentes das chuvas.
Que devido à situação extrema, reordenamos a semana do meio ambiente para construir uma
campanha de solidariedade aos pescadores e também aos catadores e catadoras de recicláveis,
intitulada zoo solidário. Afirmando o que a secretária Inamara disse, estamos absolutamente
abertos às contribuições, para que possamos atravessar juntos essa situação. A palavra foi
passada para Maria de Oliveira da SEPLAG, para informar o que tem acontecido no âmbito do
Chapéu de Palha, que é uma ajuda do governo do estado, que tem empreendido em favor dos
pescadores. Foi apresentado o cronograma de cadastramento da pesca artesanal para os

municípios do litoral norte, litoral sul, agreste e sertão. Foi passada a palavra para Elcio, que fez
um breve esclarecimento sobre o cadastramento dos pescadores de 2019, que foi realizado pelas
colônias e associações e a Semas fez a definição dos formulários, distribuição, digitalização e a
sistematização desses cadastros. A sugestão de Elcio é que a atualização dos cadastros sejam
feitas pelas colônias e associações e depois sejam enviados para Semas através de
correspondências ou por email para atualização dos dados. Passada a palavra para Leonardo,
que colocou duas observações a primeira em relação a fala do secretário Edilson, sobre as
prefeituras que estão sofrendo muita pressão em dar resposta aos grupos que foram afetados
pela cheia, a importância do que Maria colocou em que as colônias tenham um papel mais ativo
nesse processo, e a segunda observação é em relação aos dados do mapa, em que muitas
colônias tiveram dificuldades no preenchimento do formulário. Assis, comenta que o estado agora
está com oportunidade entre a SEPLAG e Semas de fazer uma leitura mais objetiva e ampliar ao
Chapéu de Palha de uma forma cíclica anual. Com a palavra Moacir Correia, que se apresentou
como pescador e faz parte da comunidade quilombola engenho siqueira, relata que o melhor
caminho é ouvir os pescadores e seus representantes. Relembra que em reuniões anteriores, não
adianta trazer um projeto de um gabinete pronto do jeito que os governadores e seus auxiliares
querem. E o resultado é o impacto psicológico de frustração para os pescadores. A ajuda do
Chapéu de Palha é muito boa, mas é uma vez por ano, precisamos ter um apoio, como por
exemplo a venda do pescado na área da merenda escolar, sei que é burocrático, mas é preciso
fazer algo para termos oportunidade, como o selo de inspeção estadual para começar a vender o
produto. Relatando que a colônia de Rio formoso, sofre com os impactos do turismo desordenado,
com obras da compesa, agrotóxicos e aterros dos manguezais. Samanta passa para o próximo
ponto da pauta, que é a proposta de criação de resex no Litoral Sul de Pernambuco. A palavra foi
repassada para Leonardo, que explanou sobre a criação da Resex Rio Formoso. Ana Célia da
Semas, informou que existe uma agenda de propostas em julho para apresentar a consulta
pública e ser apresentada em agosto no CONSEMA. O grupo de trabalho - GT está sendo
formalizado, sendo formado por integrantes da CPRH e Semas e que foi elaborada uma minuta
para uma reunião com a SPU. E um grande desafio é em relação à consulta pública, que será
preciso somar esforços, divulgar mais a ideia, trazer parceiros e termos a participação ativa dos
Municípios e dos órgãos. Andrea ressalta que a proposta foi acolhida de pronto pela Secretaria de
Meio Ambiente do Estado por ser parte da política de gerenciamento Costeiro inclusive dentro do
zoneamento ecológico-econômico Costeiro tanto do litoral sul como do litoral norte, existe como
diretriz ambiental a questão de criação da Resex. Uma sugestão seria uma proposta de apoio
para a criação da Resex pelo comitê. Samanta propõe uma proposta de construção da moção, em
que os conselheiros e os membros do comitê da pesca têm total liberdade de acrescentar e
contribuir. O conselheiro Assis Lacerda, observou que seria prudente esperar a conclusão do
Projeto UC’s Pernambuco do litoral sul, quando teremos informações para orientar o Conselho
Gestor da Pesca Artesanal nas decisões sobre a pertinência da Resex. Seguindo a pauta, temos a
composição do comitê que tem vagas em aberto, precisamos da ajuda de vocês, enviando as
indicações ou contatos para o preenchimento das vagas e a outra é a carta que foi encaminhada a
Semas e ao Governador, pedindo apoio. A proposta é que vocês enviem as decisões e sugestões
para as ações prioritárias e quais são essas necessidades imediatas de modo concreto.

Precisamos extrair desse grupo sugestões concretas que precisam ser encaminhadas e que o
grupo precisa desenvolver, discutir e estruturar. Samanta lembrou do informativo da secretaria
Inamara em relação a liberação do recurso neste mês para o edital da pesca, que em breve será
publicado. Após cumprir toda a pauta, a reunião foi encerrada.

Pendências para a próxima reunião:
1- O envio do relatório da dragagem para o comitê da pesca;
2- Sugestões dos membros para as vagas em aberta do comitê;
3- A construção da moção para apoiar a resex;
4- As sugestões das ações e iniciativas possíveis de serem realizadas para a carta que foi enviada
ao Governador.
Datas das próximas reuniões:
A 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 14 de setembro de 2022
A 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 07 de dezembro de 2022

