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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 18 de Fevereiro de 2020 3 

Horário: 15:15h às 16:35h 4 

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

Participantes:  6 

Elisa Farinha – DEA/SEURBS (Conselheira suplente) 7 

Juliane Menezes – LEDI/SEC (Conselheira) 8 

Marcelo Godoy – IEPA (Conselheiro) 9 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácaras Boa Vista (Conselheira) 10 

Paula Cabral – DDA/SEURBS (Conselheira) 11 

Ronaldo Madureira -  DEA/SEURBS  12 

 13 

Pauta  14 

1 - Reunião com proprietários rurais do entorno (Família Moreno) sobre TAC do Ministério 15 

Público; 16 

2 - Aprovação do uso do Parque por Observadores de Aves durante o evento Segundo Festival 17 

Avoando; 18 

3 - Formação de Câmara Técnica de Pesquisa, para análise e aprovação das solicitações de estudos 19 

no PNMAR. 20 

Informes sobre andamento: 21 

 Processo de alteração da composição do CGPNMAR; 22 

 Processo sobre atualização da Zona de Amortecimento do PNMAR; 23 

 Aprovação do Plano de Trabalho conjunto de recursos URBAM e Via Cambuí; 24 

 Instalação de placas indicativas do PNMAR na rodovia SPS-050 e na Estrada do Bengalar; 25 

 Instalação das valas de drenagem em frente à sede do PNMAR (condução das águas e 26 

redução de velocidade dos veículos); 27 

 Recebimento de doação de madeira pelo Estado para uso nos telhados e reforma das 28 

estruturas. 29 

 30 

Paula declarou iniciada a reunião às 15:35h, com a presença de quatro conselheiros, uma suplente 31 

e um convidado, agradecendo a todos pela participação (a conselheira Walderez havia justificado 32 

sua ausência, em razão de reunião de trabalho previamente agendada na Univap), a despeito de 33 

seus mandatos já estarem em período de prorrogação. 34 

Como primeiro item da pauta, Paula informou que foi realizada reunião, em 20/11/2019, com o 35 

Promotor de Justiça, Dr. Laerte, do GAEMA, sobre a existência de Termo de Ajustamento de 36 

Conduta – TAC dos herdeiros da Fazenda Boa Vista, propriedade da família conhecida como “os 37 

Morenos”, que faz divisa com o PNMAR. Durante a reunião a técnica responsável pelo 38 

georeferenciamento das propriedades informou que as reservas legais de quase todos os 39 

proprietários haviam sido plotadas nas áreas de mata já existentes, beneficiando o PNMAR, pois o 40 

maciço florestal vizinho ao parque permanece protegido legalmente. Restaria apenas a análise das 41 

propostas pelo Promotor e a assinatura do TAC por cada herdeiro. Lincoln, presente na reunião 42 

como Presidente do COMAM, sugeriu que a SEURBS fosse instada a realizar, com concordância do 43 

CGPNMAR, uma reunião com todos os herdeiros no PNMAR, quando poderia ser falado da 44 
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existência e importância do PNMAR e de sua Zona de Amortecimento, além da apresentação das 45 

áreas propostas pela técnica contratada. Paula salientou que via como positiva a ideia de reunir os 46 

proprietários do entorno do Parque, porém, entendia como contraditória a associação entre o 47 

tema TAC/MP e PNMAR, visto que há algum tempo não têm sido desenvolvidas ações no entorno 48 

do parque e a primeira delas surge associada a um tema não muito agradável aos proprietários. 49 

Todos os presentes entenderam da mesma forma. Marcelo ressaltou de que talvez não houvesse 50 

comparecimento dos proprietários ao saberem que o tema seria o TAC. Elisa comentou que de 51 

qualquer forma o Promotor teria que se reunir com os produtores para que eles assinem o 52 

compromisso, então, a reunião seria inócua. Lamentou-se a ausência de Lincoln para explicar 53 

melhor sua proposta, então, Marcelo se propôs a conversar com Lincoln e com Dr. Laerte, visto 54 

que já tinha reunião agendada com o Promotor para o dia seguinte (19/02/2020). Após, Marcelo 55 

informaria os membros sobre possível encaminhamento da questão. 56 

Como segundo tema, Paula apenas consultou os membros quanto à possibilidade de realização de 57 

atividade de observação de aves no PNMAR, durante o evento II Festival Avoando (29,30 e31 de 58 

Maio), em apenas uma manhã. Seria um grupo de 15 a 20 observadores, acompanhados de um 59 

monitor do evento, que conhece as trilhas. Paula pontuou que lamenta ver o Parque, algumas 60 

vezes, sendo utilizado apenas por grupos específicos, em razão de a visitação estar suspensa 61 

(aguardando a implantação do sistema de saneamento). Elisa esclareceu que, por serem poucos e 62 

em visita rápida, os funcionários disponibilizam o banheiro da Administração. Cristina entendeu 63 

que a visita poderia ser autorizada, mas que deveria ser ressaltado a todos do evento que as 64 

condições de recepção não seriam ideais em razão da não realização da obra de saneamento. 65 

Marcelo perguntou por que a questão dos banheiros, que se arrasta há alguns anos, não se 66 

resolveu. Paula esclareceu, adiantando o informe sobre o Plano de Trabalho e os recursos de 67 

compensação: os recursos para a implantação do sistema de saneamento (TEVAPs e Círculos de 68 

Bananeira) estavam previstos no plano de trabalho aprovado pela Câmara de Compensação 69 

Ambiental do Estado em 08/05/2018, porém o dinheiro somente foi depositado em conta da 70 

Prefeitura pela URBAM (empreendedor devedor da compensação) mais de um ano depois, em 71 

29/09/2019. As obras foram orçadas e seriam iniciadas, quando, após reunião com o Secretário 72 

Manara, a Câmara de Compensação decidiu disponibilizar também os recursos da Via Cambuí e 73 

solicitou que fossem unidos os planos de trabalho. Com isso, foi construído novo plano, foi feito 74 

novo projeto contemplando obra maior (incluindo a reforma dos telhados), nova planilha 75 

orçamentária e estão sendo reunidos 3 orçamentos de todos os itens do plano (estudos, móveis, 76 

equipamentos, etc). Após, segue para aprovação e utilização dos recursos. Paula disse ter 77 

esperança de as ações se realizarem nesse semestre, finalmente. 78 

Paula apresentou a ideia de formar uma Câmara Técnica de Pesquisa - CTP, para análise e 79 

aprovação das solicitações de estudo no PNMAR. Explicou que recebe e-mails de alunos ou 80 

pesquisadores e gostaria de compartilhar a tarefa de analisar e fornecer as autorizações, 81 

considerando a existência no plano de Manejo do Programa de Gestão de Pesquisa e 82 

Monitoramento, que apresenta diretrizes para o acompanhamento sistemático e contínuo das 83 

variáveis ambientais do Parque, com sugestão de temas prioritários para pesquisa e planejamento 84 

executivo. Paula lembrou que o Regimento permite também que os membros convidem 85 

especialistas ou técnicos para participarem da Câmara Técnica. Elisa afirmou ser bastante 86 

interessante o envolvimento dos conselheiros com a pesquisa. Marcelo lembrou que o Conselho 87 

aprovou os modelos de formulário e termos e Paula informou que esses têm sido utilizados e 88 

entregou a Marcelo um formulário de solicitação de estudo recente. Os demais concordaram e se 89 
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dispuseram a participar. Paula vai consultar o regimento e procedimentos para instituição da CTP 90 

e informar os membros para formalizarem sua criação. 91 

Esgotada a pauta, seguiram os informes: 92 

Sobre o processo eletrônico para análise da minuta de Decreto de alteração da composição do 93 

Conselho, finalmente, chegou à Assistência Legislativa, setor que deve finalizar o texto e enviar 94 

para publicação. Com isso, deverá ter início o processo eletivo do novo conselho.  95 

Paula se lembrou de outro processo que solicitou a alteração do texto do Decreto que descreve a 96 

zona de amortecimento do PNMAR. Foi iniciado em 15/02/2018 e permanece em tramitação, 97 

estando desde 12/07/2019 com o Secretário, para análise. 98 

Sobre a instalação das placas indicativas do PNMAR na rodovia SP-050 e no início da Estrada do 99 

Bengalar, Paula esclareceu que estão prontas, uma somente foi instalada e duas aguardam a 100 

instalação pela Secretaria de Mobilidade. Paula encaminhou memorando ao Diretor Juarez 101 

(SEURBS) solicitando a “cobrança” ao atendimento do memorando, tendo em vista o tempo 102 

transcorrido de 2 anos, da emissão do memorando. Cristina esclareceu que o trecho inicial do 103 

Costinha está na Estrada Municipal Rodolfo Sebastião Alvarenga, a qual finda na bifurcação para a 104 

Estrada do Bengalar e para a Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva (SJC-338). 105 

Da mesma forma, sobre as valas de drenagem na frente da sede do PNMAR, o memorando 106 

aguarda por 2 anos o cumprimento e Paula também solicitou ao Diretor o reforço no 107 

atendimento. 108 

Por fim, Paula informou que foi procurada pela Diretora de Núcleo da CFB sobre o interesse no 109 

recebimento de madeiras apreendidas em operações da Polícia Ambiental na região; tendo em 110 

vista a reforma prevista dos telhados das estruturas do PNMAR, providenciou o envio, pelo 111 

Secretário de ofício à Sub-Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado demonstrando 112 

interesse e disponibilidade de ir aos locais para retirada da madeira. Resta aguardar a finalização 113 

do trâmite processual no Estado. 114 

Marcelo ainda questionou quanto à existência de câmera de vigilância no PNMAR e Paula lembrou 115 

que em breve será instalada uma, além da instalação de cabeamento (fibra), internet, wi-fi, no 116 

âmbito da contratação do Cidades Inteligentes (que abrange todo o município). 117 

Elisa se lembrou do contato realizado, durante o Seminário dos Muriquis em SFX, com Sérgio 118 

Lucena Mendes, Diretor do Instituto Nacional da Mata Atlântica - instituição científica, tecnológica 119 

e de inovação (ICT) criada a partir da transferência do Museu de Biologia Professor Mello Leitão, 120 

fundado por Augusto Ruschi em 1949. Sérgio ficou contente em saber da homenagem feita por 121 

nosso município a Augusto Ruschi, num momento em que eles estão reunindo dados sobre as 122 

demais homenagens feitas no país, com possibilidade de elaboração de painel para o PNMAR ou 123 

algum objeto de menção dessa unidade existente entre as várias instituições ligadas à imagem de 124 

Ruschi. 125 

 126 

Encaminhamentos 127 

1 – A ata a ser aprovada será enviada por e-mail. Os membros que fizerem alterações devem 128 

enviar as correções até a data da próxima reunião; 129 

2 – Marcelo se comprometeu a conversar com o Dr. Laerte, Promotor de Justiça, sobre a reunião 130 

com os proprietários do TAC/Fazenda Boa Vista e dar retorno aos membros do Conselho; 131 

3 – Paula deve enviar e-mail a todos sobre a formação da CT de Pesquisa. 132 


