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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 28 de janeiro de 2021 3 

Horário: 14:13h às 14:40h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 

Participantes:  6 

Elisa Farinha – DEA/SEURBS (Conselheira suplente) 7 

Juliane Menezes – LIDE/SEC (Conselheira)  8 

Lincoln Delgado – GCE (Conselheiro) 9 

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

Paula Cabral – DDA/SEURBS (Conselheira) 11 

 12 

Pauta  13 

1 – Constituição da comissão para eleição de novos membros do Conselho Gestor; 14 

2 – Decisão quanto à autorização de realização de estudos científicos no PNMAR, em período de 15 

pandemia; 16 

Informes:  17 

- Início do processo de licitação das obras no PNMAR em 12/02/2021. 18 

 19 

Paula declarou iniciada a reunião às 14:13 com a participação virtual de três conselheiros e uma 20 

suplente. Agradeceu a todos pela presença e declarou aprovada a ata da reunião passada por não 21 

ter havido mais nenhuma solicitação de correção. Lembrou que não foi possível contato com 22 

Marcelo Godoy e Walderez informou que estaria em capacitação no horário da reunião, 23 

inviabilizando sua participação. 24 

Paula seguiu, então, com o primeiro item da pauta, sobre a formação da comissão eleitoral que 25 

deve conduzir o processo de eleição dos novos membros do Conselho Gestor do PNMAR. Paula leu 26 

os artigos 55 a 60 do Regimento Interno, sobre o processo de constituição do Conselho e também 27 

se lembrou do Decreto 18523/2020 que prevê a eleição de 6 membros, sendo 2 de universidades, 28 

2 de representantes de bairro e 2 de ONGs ligadas a meio ambiente. Esclareceu que a comissão 29 

deve ser paritária e, devido à reduzida composição atual, será formada por 2 conselheiros do 30 

Poder Público, Paula e Juliane, e 2 conselheiros da sociedade civil: Lincoln e Cristina, os quais 31 

concordaram em participar. Paula mencionou sua preocupação com o reduzido número de ONGs 32 

atuantes na área ambiental em São José e Lincoln lembrou que são, de fato, poucas, lideradas, 33 

normalmente, por uma pessoa, sendo que duas perderam recentemente seus membros principais, 34 

por falecimento. A mesma preocupação existe em relação aos representantes de bairro na região 35 

do PNMAR. Cristina pontuou que desconhece associações de bairro com atuação efetiva naquele 36 

entorno e seu trabalho – agora na Biblioteca Ravi – é um dos poucos, senão o único, de longa 37 

duração. Com relação às universidades e o receio de não ser possível a mobilização por conta da 38 

pandemia, Lincoln, que também representa o Conselho Municipal de Meio Ambiente, informou 39 

que conseguiram compor o quadro da sociedade civil naquele conselho, com a presença das 40 

universidades. No caso dos membros do CGPNMAR que são do Poder Público, Paula lembrou que 41 

serão enviados memorandos às Secretarias e ofício ao ICMBio para indicação dos nomes dos 42 

titulares e suplentes. O primeiro passo para o processo eleitoral é a publicação de edital e 43 
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recebimento das inscrições e documentos, que serão analisados pela comissão. Paula vai 44 

encaminhar a minuta de edital para aprovação dos membros, antes da publicação.  45 

O segundo item da pauta diz respeito à aprovação da realização de estudos científicos no PNMAR 46 

nessa época de pandemia, tendo em vista a preocupação quanto à transmissão do novo 47 

coronavírus entre humanos e outros animais. Paula informou que dois estudantes solicitaram 48 

autorização para realizar estudos no PNMAR, são alunos em final de curso de Biologia, da Univap, 49 

com experiência em trabalhos de campo e com as devidas autorizações dos órgãos de pesquisa. 50 

Segundo um documento de referência “Recomendações Biodiversidade e Covid-19”, produzido 51 

por uma série de instituições, não seria possível manter fechadas as Unidades de conservação 52 

para a pesquisa sob pena de interromper estudos e consequentes ações de proteção. Em razão 53 

disso, para evitar a transmissão entre pesquisadores, funcionários e outros frequentadores e 54 

reduzir os riscos de transmissão para os outros animais, o documento recomenda a análise de 55 

cada situação e o estabelecimento de um plano com procedimentos para autorização do acesso. 56 

Cristina lembrou da importância de se exigir a assinatura do Termo de Compromisso pelos 57 

estudantes/pesquisadores, que é obrigatório, mas também se comprometendo a cumprir as 58 

medidas necessárias de controle, dadas as circunstâncias excepcionais. Lincoln disse não estar 59 

certo de qual seria o melhor procedimento, não tem segurança ou subsídios para afirmar que se 60 

deve autorizar a realização das pesquisas. Juliane e Elisa se manifestaram a favor da autorização, 61 

desde que atendidas as recomendações, pois não se pode prejudicar o andamento de pesquisas, 62 

sendo que a situação de pandemia deve se prolongar no tempo. Paula se comprometeu a elaborar 63 

o termo e protocolo necessários e submeter aos membros para aprovação, além dos memorandos 64 

e ofício aos outros órgãos, quando da publicação do edital. 65 

Paula declarou terminada a reunião às 14:40h. 66 

 67 

Encaminhamentos 68 

1 – A ata a ser aprovada será enviada por e-mail. Os membros que fizerem alterações devem 69 

enviar as correções antes da próxima reunião; 70 

2 – Paula deve encaminhar minuta de edital de convocação para novos membros, termo e 71 

protocolo para pesquisadores. 72 


