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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 17 de setembro de 2021 3 

Horário: 15:00h às 16:30h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 

Participantes:  6 

Alessandra Turci – DEB/SEC (Conselheira)  7 

Gabriela de Nadai – DICA/SEURBS (Conselheira Suplente) 8 

Klécia Massi – UNESP (Conselheira) 9 

Linconl Delgado (Conselheiro Suplente) 10 

Maria Alice Tocantins – ICMBio (Conselheira Suplente) 11 

Mariana Ferreira – ACEVAP (Conselheira 12 

Cristina Rosa – Biblioteca Ravi (Conselheira) 13 

 14 

A reunião começou com a aprovação daa da reunião de agosto.  15 

Na sequência, Lincoln informou que o projeto de Trilhas, proposto pela Associação Corredor Ecológico 16 

do Vale do Paraíba (ACEVP) para ser realizado no PNMAR, com recurso Funcam, não foi aprovado na 17 

reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de São José dos Campos (Comam-SJC). 18 

O mesmo, destacou a importância do detalhamento do projeto em futuras reuniões do Conselho do 19 

PNMAR. Posteriormente, Mariana esclareceu como se iniciou o contato com o Otávio (o responsável 20 

pelo projeto) e esclareceu que não gostaria que pesasse sobre a ACEVP qualquer conflito de interesse 21 

pela ACEVP estar no Conselho Gestor do PNMAR e, ao mesmo tempo, ter sido a proponente do 22 

projeto. 23 

Gabriela informou que, na terça (21/09) haveria a última reunião do projeto de aceleração do ICLEI. 24 

Lincoln também destacou o aniversário de 11 anos de criação do PNMAR e sugeriu a disponibilização 25 

do estudo-base que foi feito para a criação do parque a todos os membros. 26 

Na sequência, Maria Alice e Gabriela, representando a Câmara Técnica de Comunicação (CT-Com), 27 

trouxeram pontos que têm sido objeto de discussão na CT-Com. Dentro dessa CT, foi decidida a 28 

frequência quinzenal de reuniões com a escrita de relatórios mensais. Também tem se discutido: (i) 29 

como fazer a comunicação do PNMAR (se através de rede sociais ou de websites); (ii) a padronização 30 

da comunicação visual do PNMAR (como em trilhas e símbolos); (iii) a ligação entre a CT pesquisa e a 31 

CT comunicação; (iv) a indicação de outros colaboradores externos e (v) e a possibilidade de 32 

disponibilizar voluntários para ajudar na comunicação. Gabriela destacou a importância da 33 

comunicação em vários níveis (interna e externa) e de haver recursos para tal, embora essa 34 

disponibilidade não esteja prevista dentre os quatro estudos a serem contratados para o PNMAR. 35 

Mariana apontou que o PNMAR deveria ter um Plano de Comunicações. Cristina ressaltou a 36 

importância da comunicação com a comunidade. Gabriela sugeriu um canal de comunicação para 37 

alcançar um público maior. Maria Alice questionou sobre se o fundo de PSA do município não poderia 38 

ser acessado pela CT-com. 39 

A CT de Uso público ainda não havia chamado uma reunião até o momento. 40 

Klécia, representando a CT pesquisa, informou que na câmara a frequência de reuniões também será 41 

quinzenal e que estão sendo indicados membros externos para comporem a CT. Também informou 42 

que está sendo discutida a criação de um banco de dados dos trabalhos já realizados, bem como de 43 

um evento-síntese de alguns estudos no PNMAR. Outro ponto de destaque é a indicação de linhas 44 

prioritárias de pesquisa, que deverão ser reforçadas com a vinda dos membros externos.  45 

Foi agendada uma visita ao PNMAR no dia 23/09 para Maria Alice, Klécia e Alessandra. 46 
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Gabriela informou sobre o mutirão para construção do segundo TEVAP e pediu ajuda na divulgação. 47 

Lincoln e Cristina apontaram aspectos e limitações do sistema.  48 

Sem mais, a reunião foi finalizada às 16h30. 49 

 50 

Encaminhamentos: 51 

1) Decidiu-se pela próxima reunião em 15/10, às 15h, e foram sugeridos como pontos de pauta: 52 

(i) a questão das trilhas, com a presença de Silvia Cabral (sugestão do Lincoln); (ii) a questão 53 

fundiária na zona de amortecimento do parque e com ocupação irregular, com a presença da 54 

SEURBS ou SEPLAN (sugestão do Lincoln). 55 


