OFÍCIO CIRCULAR Nº.02 /2010 –GUS1/CUC/DIAP/SEMA

Belém, 19 de Abril 2010.

Senhor (a) Conselheiro (a),

O ordenamento dos espaços flúvio-marítimos e sua relação com a política ambiental e
patrimonial, bem como a necessidade de articulação entre as diversas esferas de Governo em
interface com a Sociedade Civil Organizada, culminaram com implantação da Comissão
Técnica Estadual do Projeto ORLA-CTE, que está composta por instituições que possuem
afinidade e constroem a partir de suas especificidades e natureza de atuação o suporte técnico
para que a Coordenação Estadual do Projeto Orla possa planejar, organizar e executar
ações/projetos junto ao município de Maracanã/PA. Neste contexto, a CTE se fará presente na
APA de Algodoal –Maiandeua (Unidade de Conservação Estadual criada pelo Decreto nº 5.621,
de 27/11/1990), em Oficina de Trabalho a ser realizada na Vila de Algodoal, sede do
Praiano, nos dia 28 e 29/04, culminando na 1ª Reunião extraordinária do Conselho Gestor desta
UC no dia 30 de abril de 2010, conforme acordado em reunião deste comitê no dia 06 do
corrente, na sede do IDESP.
O objetivo desta Oficina de Trabalho é apresentar a Comissão Técnica Estadual, à
Prefeitura de Maracanã, aos Membros do Conselho Gestor da referida UC e a comunidade das
Vilas que compõe a APA de Algodoal - Maiandeua, bem como, atender a alguns problemas
setorizados dessa Área de Proteção Ambiental, como a ocupação desordenada nas áreas
praianas e ainda, construir um planejamento que atenda as demandas da zona rural do referido
município.
Ante o exposto, solicitamos a Vossa Senhoria, a disponibilização do técnico
representante desta secretaria na Comissão Técnica Estadual- CTE para que o mesmo possa
integrar a equipe interinstitucional do projeto ORLA nesta missão, objetivando criar uma
agenda positiva de ações voltadas ao município de Maracanã e assim à referida Unidade de
Conservação Estadual. Segue anexadas as demandas, conforme solicitado pela SPU, no dia 06
de abril do corrente.
Oportunamente, convidamos os Conselheiros da Unidade de Conservação para se fazer
presente tanto nos dias 28 e 29 quanto na reunião extraordinária do dia 30/04/2010.
OBS: Qualquer dúvida ou esclarecimento, favor entrar em contato com a Sra. Cristiane Nogueira, no fone
(91) 9142-0110 ou Adriana Maués (91) 8242-8857. E-mail cnogueira07@yahoo.com.br.

