
ATA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS IMPACTO AMBIENTAL E O RESPECTIVO RELATÓRIO
DE IMPACTO AMBIENTAL – EAI/RIMA DO EMPREENDIMENTO UNIDADE PORTUÁRIA
PARATUDAL DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE
S. A., PROCESSO DE LICENCIAMENTO N. 677928/2017

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, as 08h41min da manhã, na Colônia Z-02
de Pescadores na cidade de Cáceres, estado de Mato grosso. Deu inicio a uma reunião hibrida como
transmissão online ás: 8h41min com transmissões online essas oriundas dos Estados do Paraná com a
equipe técnica da UFPR – (Universidade Federal do Paraná) em Curitiba e São Paulo com professores
responsáveis pelos estudos do projeto. Estiveram presentes para reunião: Luiz Alberto Assy e Claudio
Padilha representante empresarial do Terminal de uso privado a ser nomeado como: Terminal Portuário
Paratudal. Em transmissão online através do aplicativo Zoom esteve à equipe técnica com os
engenheiros (as): Amanda Galluci, Lucas Diley, Flávia Aline Waydzik, a bióloga Sandra Martins Ramos.
O senhor Dr. Paulo Zanetini e Juliana Freitas responsáveis pelos estudos arqueológicos e de impactos
ambientais. A representante do sindicato da Colônia Z – 02 e vereadora da cidade de Cáceres a
senhora Elza Bastos Pereira e os pescadores locais convidados como consta na lista de presença. A
empresa Karen Rangel com suporte técnico da transmissão onde a pauta: sanar as dúvidas do Projeto
Paratudal, levantamento de questões dos pescadores locais,e  ideias de diálogo livre. Logo de inicio foi
entregue aos convidados (as) a RIMA – Relatório de Impacto Ambiental.  A fala foi iniciada pelo Claudio
Padilha apresentando os colaboradores do projeto, abrindo o diálogo com os pescadores. A primeira
questão abordada foi a do pescador Lourenço Leite, na qual pergunta dos danos na pescaria, sobre a
região do pesqueiro do rio Taimã, e pede um estudo mais detalhado em prol do território utilizado pelos
pescadores do acampamento. Indagou ainda sobre a questão do “direto de voz” e que espera um
diálogo mútuo. O senhor Luiz Assy respondeu: “Que primeiro será identificado os problemas locais.
Sobre o Rio Taimã apontou que não se pesca na Piracema e explicou que o projeto regulamentará o
Rio com medidas de navegação”.  Segue com a palavra à equipe Técnica, o engenheiro Lucas Diley
relata o estudo de pesquisa de opinião ao contato com os pescadores. A engenheira Flavia Aline
explicou que o Biólogo levantou dados em contato com a colônia de pescadores Z-02 e com outras
colônias. Havendo um estudo de 10 programas ambientais onde houve contínuo monitoramento dos
peixes. Junto com a operação do empreendimento com relatórios, onde se verificou os impactos
anteriores e posteriores do projeto. O pescador senhor Silvano Ramos levantou o questão do Rio
Taimã, que por ele ser estreito e com as curvas perigosas como seria navegação dos pescadores?. O
representante senhor Luiz Assy como resposta: “sobre a navegação das curvas não poderia passar
com duas embarcações carregadas ao mesmo tempo”. Que será construída legislações de navegação
fluvial do referido rio onde autoridade marítima a Marinha regulamentará e fiscalizará. Com essas
normas os senhores pescadores conhecerão as regras corretas de procedimento padrão de tráfego
fluvial e assim evitarão acidentes. O senhor Silvano Ramos retoma a palavra e novamente pergunta
sobre o deslocamento do local em relação a margem onde se pesca e o acampamento e elenca o
direito de pesca livre naquele espaço. O senhor Luiz Assy responde: “Teremos que dividir o rio com os
pescadores locais e criar normas de convivência em benefício de todos, dando o exemplo do turismo
local onde todos respeitam e usufruem do rio, trazendo benfeitorias na cidade de Cáceres”. O microfone
fica disponível para novas perguntas. O senhor pescador Benedito Anacreto pergunta sobre o rádio de
comunicação, quantos sairá para cada pescador, pelo fato da regulamentação marítima. O senhor Luiz
Assy responde: “sobre a segurança do rádio de transmissão e as vantagens de comunicação  também
no nosso terminal. O pescador senhor Benedito Anacreto de Oliveira pergunta sobre os cardumes de
peixes em época de pesca e o que o terminal tem a oferecer? A equipe técnica responde: “ Que o
monitoramento de peixe já foi feito e a pesquisa de impacto  referente a renda do pescador e ganhos no
1º mês. O senhor Luiz Assy responde: “Sobre o estudo que propõe monitoramento de licença
ambiental, temos a obrigação de união”.
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A a bióloga Sandra Martins explica sobre os impactos nas cabeceiras dores rios com relação ao rio
Jauru e o barramento de fluxo que são diferentes.  A palavra novamente é aberta, a pescadora senhora
Maria das Neves pergunta sobre o acampamento, vamos para onde? O senhor Luiz Assy responde: “
Vamos pensar numa solução de autorização. A pescadora senhora Enilza da Silva fala: “ Não somos
pescadores profissionais, somos pescadores autônomos que temos que adquirir rádio, que temos que
sair do nosso espaço, Barranco vermelho e Barranco Paratudal, porque escolheram Hidrovia e não
ferrovia. O futuro não vai existir, espaço preservado para quem? “Qual benefício para Cáceres”. O
senhor Luiz Assy respondeu: “ Vantagem em portos, manutenção, hotel produção atendida pelo rio de
transporte agrícola, empregos formais e informais. Ao uso do rio compartilhado são 140km de rio
abaixo e sem contar com o transporte pela hidrovia, não a percas”. A engenheira Flavia Aline em
resposta a pescadora Enilza elencou sobre a pesquisa feita com mais de cento e trinta pescadores em
2019 tanto do Barranco Vermelho quanto dos acampamentos vizinhos. O pescador senhor Adão
Campos pergunta sobre o trafego livre de pesca ou se terá restrição no rio. O senhor Luiz Assy
responde: “ Todo mundo tem direito dentro das normas de navegação imposta. No porto não poderá
entrar. O pescador senhor Edvaldo Santana relata o fato: “ do transporte de soja, somos apenas
pescadores, essas balsas são a destruição, a maioria das grandes empresas não irá transportar só
soja, o pescador é um fantasma será reunião em cima de reunião”. O senhor Luiz Assy responde: “
Iremos conviver oferecendo oportunidades para seus filhos, como navegar deslocando do porto o que
for de obrigação de todos, estamos falando de normas, o programa aqui apresentado e para isso, sedo
a palavra ao Professor Dr. Paulo Zanetini para que possa explicar melhor a situação”. O Dr. Paulo
Zanetini abre a fala com onde explica a valorização dos pescadores em atendimento a legislação, onde
segue-se uma cerne de normas e avalia-se examinar a área. Diz: “Onde encontramos evidências,
árvores, espécies, entrevistamos pessoas para o estudos da legislação. Onde possamos trabalhar no
processo de educação com as comunidades em diálogo. A possibilidade de caminho do patrimônio
cultural, das atividades de pesca, a melhor execução foi o registro da pesquisa relacionada a 2017. A
necessidade de complementos ao documento de direito de pesca cuja esse exercício seja preservado
para contribuir ainda mais irá demandar de pesquisa, imagens e depoimentos. “Programa de educação
no processo do Inventário mostre o usufruto do acompanhamento do programa para ser claro”. A
palavra é direcionada a Juliana Freitas fazendo os cumprimentos a todos os presentes e fala da
realidade pantaneira especificamente do ofício da pesca artesanal como bem cultural de Cáceres, não
foi omissão e segue amparado por lei. Em setembro de 2020 verificou-se no ofício promover estudos, o
fazer cotidiano, qual materiais que são usados. Em 2016 elaborei um projeto de pesquisa que não
constava registro, agora estamos aqui querendo diálogo. A fala é tomada pela representante do
sindicato da Colônia Z – 02 a senhora Elza Bastos Pereira onde pergunta sobre qual políticas públicas
em relação a participação das empresas, sobre como ficará a situação dos acampamentos e se farão
um recuo por terra, se haverá liberação do Porto Paratudal e agradeceu a participação de todos e que
essas perguntas poderiam ser respondidas na próxima reunião”. A palavra foi dada ao senhor Luiz
Assy: “Agradeço a presença de todos e explica sobre a questão do pescador (Silvano Ramos), sigo
caso a proposta seja autorizada, acesso por terra ficará para próxima reunião, e sobre as politicas
públicas terão contato institucional e serão sempre ouvidos”. Claudio Padilha elenca: “Nós
agradecemos muito a participação de todos e vamos continuar em diálogo e evoluindo. Temos que
viver em harmonia terão sempre canal aberto conosco”. A engenheira Flavia Aline reforçou sobre o
diálogo com a equipe técnica, que mesmo de forma distante podem sempre fazer mais para preservar
e criar esse vínculo de comunicação como bem a todos. Pediram desculpas por utilizar de forma
equivocada a palavra “explorar”. Dr. Paulo Zanetini agradeceu a participação, reiterou articulação do
diálogo, que novos desafios surgirão à frente, mas que a equipe dele estaria ali para sanar as dúvidas.
O pescador Silvano Ramos perguntou sobre o Criame de peixes iniciando uma cooperativa. O senhor
Luiz Assy respondeu: “ Podemos intervir aos órgãos ambientais com recursos, o que podemos fazer é
dar apoio técnico no interesse de ideias, recursos financeiros não podemos arcar”. 
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A bióloga Sandra Martins sugeriu a ideia no Programa de educação, incluir um tópico para orientação
do criame de peixes nativos. A empresa Karen Rangel agradeceu a presença de todos e foi encerrada
a transmissão online ás 10h35min da manhã. Sem mais para o momento lavro a presente ata que
seguirá assinada pelos presentes.
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