
ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR

Data da reunião: 27 de janeiro de 2022
Horário: 15:10h às 16:06h
Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet
Participantes:
André Cardoso – SMC (Conselheiro)
Alessandra Turci – DEB/SEC (Conselheira)
Cristina Rosa – Biblioteca Ravi (Conselheira)
Gabriela de Nadai – DICA/SEURBS (Conselheira Suplente)
Klécia Massi – UNESP (Conselheira)
Lincoln Delgado – ICE (Conselheiro Suplente)
Maria Cristina – Biblioteca Ravi (Conselheira)
Paula Cabral - DPAV/SEURBS (Conselheira)

Pauta:
1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
2. Atualização sobre as discussões das Câmaras Técnicas
Informes:
• Ações para retomada da visitação
• Sobre o Programa de Monitores Ambientais
• Andamento das Câmaras Técnicas Permanentes

A reunião começou com a presença de 8 conselheiros. Foi aprovada a ata da reunião, sem comentários.
Os membros Letícia Brandão, Maria alice, Walderez, Francisco Godoy, Fabiano Porto e Mariana
apresentaram justificativas para suas ausências. Gabriela falou das ações para retomada da visitação no
Ruschi; disse que foi feita vistoria com a Arquiteta Isabela Janson que está elaborando o projeto de
sinalização (placas para portas, indicativas de locais, espaços, direções, de divisa, portais, modelo de
suportes, etc) para que, em seguida, seja apresentado ao departamento de Publicidade para
desenvolvimento de identidade visual do Ruschi. Após, Isabela deve desenvolver o projeto do layout
dos espaços, para compra dos móveis e equipamentos. Gabriela também adiantou que deve chegar à
Plenária uma Recomendação da CT de Uso Público para que a retomada das atividades de percurso em
trilha seja feita de forma segura e profissional, sem que sejam utilizados estagiários da Divisão de
Educação Ambiental, sem a formação específica. Lincoln pergunta se os observadores de aves e
pesquisadores também teriam que esperar. Gabriela e Paula esclareceram que não, que as atividades
de observação de aves e pesquisa nunca foram suspensas, apenas não poderão usar ainda a estrutura
completa do Parque até que os espaços sejam mobiliados e equipados, como o Centro de Estudos, por
exemplo. André disse que compreende bem os prazos da Adminstração, sabe que as licitações
costumam levar meses e as compras de móveis e equipamento, por exemplo, não deve ser rápidas.
Paula falou que está sendo elaborado um programa para formação e contratação de monitores
ambientais locais, com envolvimento dos jovens do entorno do Parque e, no momento está sendo
discutida a grade de disciplinas. Klécia se colocou à disposição para colaborar com o quadro de
professores do Curso, pela UNESP. Klécia perguntou ainda sobre os prazos, se seria possível estimar o
tempo necessário até a retomada da visitação pois, apesar de não ser o único objetivo, o uso público é
um importante objetiva de um Parque e precisa ser retomada para dar maior visibilidade ao Ruschi e
seu patrimônio. Paula disse que não está inteiramente na governança dela e Gabriela, dependem de
outros setores da Prefeitura, do apoio da CT de Uso Público, da aprovação dos recursos para o
Programa de Monitores pelo Conselho do FUMCAM, mas acredita ou tem esperança de que até junho

Av. José de Alencar, Nº 123, Santa Luzia. CEP: 12.209-904 – São José dos Campos - SP
Tel (012) 3947-8085/8674      E-mail: pnmar@sjc.sp.gov.br



os monitores já estejam sendo formados e preparados para assumir as atividades de monitoria, em
atendimento a edital publicado. Klécia disse que parece ser razoável retomar a visitação no segundo
semestre. Cristina falou da importância do programa pois considera uma ótima oportunidade para os
jovens da região, muitos, no momento, sem qualquer ocupação e que por meio do curso podem ser
sensibilizados e passar a conhecer o Parque e as questões ambientais. Cristina falou, novamente, na
problemática dos resíduos solídos na lixeira da entrada dos bairros, lembrando que aquela próxima à
placa de entrada do Ruschi foi destruída por um novo ocupante de área próxima; ela ressaltou que
conversou com a Agente de Saúde do Costinha, a qual espera que algo seja feito. Lincoln lembrou que
é preciso apurar as ausências não justificadas, considerando o previsto no Regimento, pois é
importante que os conselheiros participem ao menos das reuniões plenárias e aqueles que não tiverem
mais disponibilidade não faz sentido que continuem fazendo parte do Conselho, mas possam contribuir
para o Parque de outras maneira. Klécia concordou, disse que a participação em Conselhos é voluntária
e necessária porque a diversidade de opiniões e visões é fundamental para as discussões e decisões do
Conselho e de seuas Câmaras Técnicas, mas a participação tem que ser efetiva. Alessandra informou
que em razão de seu pedido de retorno ao cargo de Professora, não mais Orientadora Pedagógica, é
provável que tenha que deixar o Conselho pois devem nomear outra OP em seu lugar para o
CGPNMAR, mas ela se comprometeu a atualizar a nova indicada sobre os assuntos tratados. Sem mais,
a reunião foi finalizada às 16h06.
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