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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 05 de agosto de 2019 3 

Horário: 14:20h às 16:35h 4 

Local: Sede da Divisão de Educação Ambiental/SEURBS na Casa do Café – Parque da Cidade 5 

Participantes:  6 

Elisa Farinha – SEMEA/AEA (Conselheira suplente) 7 

Lincoln Delgado – GCE (Conselheiro) 8 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácaras Boa Vista (Conselheira) 9 

Paula Cabral – DDA/SEURBS (Conselheira) 10 

Walderez M. Joaquim (Conselheira) 11 

 12 

Objetivos – Pauta da reunião 13 

- Minuta do Decreto n°14.311/10, artigo 3º, que altera a composição do CGPNMAR 14 

- Orientação para uso do Parque por indivíduos ou pequenos grupos, com acompanhamento, até 15 

reabertura da visitação 16 

- Recursos de compensação ambiental: URBAM, Cambuí, Revap 17 

- Integração do PNMAR ao Mosaico Mantiqueira 18 

- Informes: 19 

 Grupo Sussuarana 20 

 Placas de sinalização: já elaboradas, aguardando contratação de empresa pela Semob, para 21 

instalação 22 

 23 

Paula declarou iniciada a reunião às 14:20h, com a presença de quatro conselheiros e uma suplente, 24 

agradecendo a todos pela participação, a despeito de seus mandatos já estarem em período de 25 

prorrogação. Explicou que o processo eletrônico para análise da minuta de Decreto de alteração da 26 

composição do Conselho está em trãmite e, ao final, com sua publicação, será realizada nova 27 

eleição. 28 

Como primeira pauta da discussão, Paula informou que os Secretários Municipais de Urbanismo e 29 

de Governança apresentaram sugestão de alteração na composição do CGPNMAR, aprovada na 30 

penúltima reunião. A proposta previu a inclusão de mais uma Secretaria, a de Proteção ao Cidadão. 31 

O argumento seria de que ao participar do Conselho, o representante daquela secretaria composta 32 

pela Guarda Civil Municipal poderia entender melhor os objetivos da Unidade e colaborar com ações 33 

de proteção e fiscalização do patrimônio natural do Parque. Os membros do Conselho se mostraram 34 

favoráveis à proposta mas ressaltaram que seria importante a manutenção da inclusão do ICMBio, 35 

então, para manter composição paritária – entre Poder Público e sociedade civil – uma nova vaga 36 

para associação de moradores com atuação local foi acrescentada. Cristina disse que o acréscimo é 37 

importante pois sente que deveria haver maior envolvimento da população do entorno com a 38 

Unidade, incluindo participação nas reuniões do Conselho. Lincoln lembrou que a tendência é que 39 

os conselhos não tenham número grande de membros, pois dificulta a formação de quórum, mas, 40 

nesse caso, vê como razoável a composição. Assim, considerou-se aprovada a sugestão. Paula se 41 

comprometer a fazer a tramitação do processo, com brevidade, ao Diretor, para continuidade, 42 

tendo em vista a necessidade de realização de processo eletivo. 43 

O segundo tema, explicou Paula, tem relação com o fato de o Parque ainda estar com suas 44 

atividades de visitação suspensas, aguardando execução das obras, e mesmo assim surgirem 45 
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solicitações de realização de atividades diversas com pequenos grupos, o que gerava certo 46 

desconforto pois os agendamentos para público em geral ainda não podiam ser feitos pela ausência 47 

de guias/monitores e de saneamento para número maior de pessoas. Paula lembrou que tem havido 48 

autorizações somente quando há acompanhamento por pessoas que já conhecem as trilhas, como 49 

membros do Sussuarana, ou pesquisadores que já frequentaram o Parque ou funcionários da 50 

Secretaria, como foi o caso do evento de observação de aves, com grupo pequeno que percorreu 51 

trilha para observar avifauna acompanhado de Rodrigo Dela Rosa, conhecedor do território do 52 

PNMAR. Cristina e Wal consideraram importante essas atividades pois quanto mais pessoas 53 

conhecendo a biodiversidade do Parque maior o comprometimento delas em relação à conservação 54 

da área. Elisa apresentou preocupação com o fato de a Divisão de Educação Ambiental no momento 55 

não ter capacidade de retomar e atender suficientemente o público, por meio de agendamentos, 56 

ainda que se realizem as obras, mas entende que um esforço grande deve ser feito e com busca de 57 

parcerias e/ou programa de voluntários capacitados e que a comunidade no entorno da Unidade 58 

deveria ter atenção especial. Lincoln também afirmou ser viável a autorização de pequenos grupos 59 

acompanhados de quem conhece as trilhas do PNMAR e pode responder de forma apropriada aos 60 

riscos inerentes às atividades desenvolvidas em áreas naturais. 61 

Quanto aos recursos de compensação, Paula lembrou que houve atraso de, aproximadamente, um 62 

ano, desde a aprovação, até o depósito pela URBAM dos R$137 mil reais. O Plano de Trabalho 63 

aprovado está sendo seguido, compras de já foram iniciadas para sinalização das trilhas, placas na 64 

estrada, materiais de apoio à visitação e os serviços das reformas estão em cotação para que se 65 

inicie a licitação. Cristina recomendou atenção na aquisição de perneiras, por exemplo, que devem 66 

ser em número correspondente ao dos visitantes por grupo, ao menos. Paula seguiu dizendo que a 67 

prioridade é implementar o sistema de saneamento e serão feitos 2 TEVAP e 2 círculos de Bananeira 68 

(CB), para tratar efluentes sanitários e águas cinzas, respectivamente. Serão convidados moradores 69 

do entorno para conhecer o modelo empregado para divulgação, tendo em vista a deficiência de 70 

saneamento em muitas propriedades rurais naquela região. Quanto aos demais recursos, 71 

relacionados a outros empreendimentos, que estão assegurados, devem ser aprovados planos de 72 

trabalho em reunião da Câmara de Compensação Ambiental estadual. Com esses recursos é possível 73 

adquiri terras para expandir os limites da área protegida pelo Parque. Lincoln mencionou que existe 74 

a possibilidade de incorporação ao PNMAR de áreas próximas, de propriedade da família Moreno, 75 

em razão de processo de passivos ambientais que estão sendo tratados pelo Ministério Público 76 

Estadual. Linconl telefonou, durante a reunião, para a advogada e técnica que lidam com o processo 77 

e elas disseram que será agendada reunião pelo promotor e a proposta quanto à conservação de 78 

áreas ou uso como servidão será apresentada, com a presença de representantes do PNMAR. Paula 79 

confirmou que havia participado da primeira reunião e aguarda convocação para a segunda, pelo 80 

Dr. Laerte, Promotor do GAEMA. 81 

Como último item da pauta, Paula informou sobre a possibilidade de inscrição do PNMAR no 82 

Mosaico Mantiqueira, que é uma rede Unidades de Conservação que estão no território da Serra da 83 

Mantiqueira, tanto as federais, como Parna Itatiaia e Flona de Passaquatro, por exemplo, até 84 

municipais e RPPNs. Cristina disse ver com bons olhos essa inscrição visto que o pertencimento a 85 

um grupo maior e com os mesmos objetivos, de proteção ambiental, pode ser muito positivo para 86 

o PNMAR. 87 

Dentre os informes, Paula mencionou que o Grupo Sussuarna permanece com seus equipamentos 88 

e materiais armazenados no Centro de Estudos, mas em memorando ao Gabinete, Paula sugeriu 89 

que o Grupo fosse oficiado quando à necessidade da retirada para realização das reformas; o 90 
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processo que analisa a permanência do uso daquele espaço encontra-se com o Secretário. Paula 91 

informou, com alegria, que foi instalada ao menos uma, das três placas, na rodovia SP-050 com o 92 

nome do PNMAR; Cristina disse que foi surpresa na comunidade a informação da placa, pois 93 

desconheciam a existência do Parque; todos reconheceram que é necessário trabalhar no entorno 94 

do Parque pois são essas pessoas que vivem naquele território e podem dar valor e protegê-lo desde 95 

que sejam estimuladas a isso. Lincoln perguntou sobre a câmera do COI que seria instalada, do 96 

sistema de segurança municipal e Paula esclareceu que o PNMAR entrou na listagem de locais que 97 

terão  um ponto para instalação, porém a licitação esteve suspensa por ordem do TCU e somente 98 

neste mês pôde ser retomada. Assim que finalizada a contratação, um sistema será instalado por 99 

ponto incluindo câmera, internet e outras propriedades. 100 

 101 

Encaminhamentos 102 

1 – A ata a ser aprovada será enviada por e-mail. Os membros que fizerem alterações devem enviar 103 

as correções até a data da próxima reunião; 104 

2 – Paula se comprometeu a escrever aos conselheiros informando sobre as ações pendentes que 105 

forem se realizando, sobretudo, aprovação da minuta e publicação do decreto com a nova 106 

composição do Conselho. 107 


