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ATA DE REUNIÃO  - CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 
 2 
Data da reunião: 29 de abril de 2022 3 
Horário: 15:06h às 15:37h 4 
Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 
Participantes:  6 
Andre Luis - SMC (Conselheiro)  7 
Cristina Rosa – Biblioteca Ravi (Conselheira) 8 
Gabriela de Nadai – DDA/SEURBS (Conselheira Suplente) 9 
Klécia Massi – Departamento de Engenharia Ambiental - UNESP/ICT/SJCampos (Conselheira) 10 
Lincoln Delgado – ICE (Conselheiro Suplente) 11 
Luciano Machado – DEA/SEURBS (Convidado) 12 
Mariana Ferreira – Corredor Ecológico (Conselheira) 13 
Maria Alice – ICMBio (Conselheira Suplente) 14 
Paula Cabral - DPAV/SEURBS (Conselheira) 15 
Francisco Godoy – SMC (Conselheiro) 16 
 17 
Pauta: 18 

1) Aprovação da Ata da reunião anterior. 19 
2) Informes: 20 

- Obras complementares à reforma no PNMAR; 21 
- Curso de Formação de Monitores Ambientais Locais; 22 
- Manual de Identidade Visual do PNMAR; 23 
- Contratação do Estudo de Viabilidade das Trilhas; 24 
- Andamento das CTs. 25 

 26 
Gabriela deu início à reunião às 15:06h e compartilhou a apresentação com a pauta da reunião. Paula 27 
informou as justificativas de ausêncuas dos membros Walderez e Flávia da UNIVAP, Marcelo Godoy do 28 
IEPA, Fabiano Porto do IRG e Daniele da Secretaria de Educação. Em seguida, consultou participantes sobre 29 
a aprovação da ata da reunião anterior, disse que Cristina fez observações que foram incorporadas e sem 30 
nenhuma oposição a foi considerada, então, aprovada. Lincoln observou que, apesar de não ser tema da 31 
pauta gostaria de mencionar a importância da discussão sobre as justificativas e ausências e o 32 
comprometimento, uma vez que a participação dos ausentes poderia ser bastante importante e, se não há 33 
disponibilidade para participação então a outro deve ser dada a oportunidade de assumir a representação 34 
da instituição no Conselho do PNMAR. Paula considerou pertinente e também Gabriela, que lembrou da 35 
data de um ano, em junho, de atuação da composição atual do Conselho e poderia ser um momento de 36 
reflexão sobre o modelo adotado, com duas instituições na mesma vaga. Gabriela sugeriu que fosse feita a 37 
discussão na próxima reunião ordinária, sendo que ela e Paula fariam o mapeamento de presenças de 38 
todos os membros para termos ideia da participação nesse ano. Ninguém se opôs e ficou acordado para a 39 
próxima pauta. Gabriela deu início à apresentação dos informes esclarecendo sobre a necessidade de 40 
serviços complementares, visto que após as obras o tanque de resíduos de efluentes do Centro de Estudos 41 
apresentou enchimento constante, provavelmente, em razão da intensa movimentação houve alguma 42 
rachadura pois é um tanque antigo e, dessa forma, foi solicitado à Secretaria de Obras o projeto para 43 
análise e reforma dos dois tanques (Centro de Estudos e Admnistração) além da instalação de casinhas de 44 
gás, pois o projeto previa fogão elétrico e microondas, mas as quedas de energia no Ruschi tornaram mais 45 
necessário o uso de fogão a gás. Paula falou, em seguida sobre o andamento do Curso de Formação de 46 
Monitores; disse que o CEPHAS apoiou a iniciativa e vai oferecer e certificar a formação dos jovens e, com 47 
isso, estão sendo desenvolvidas as ementas, habilidades, elementos pedagógicos que devem ser 48 
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adequados pelo quadro de pedagogos do CEPHAS, além dos parceiros que se ofereceram para dar as 49 
disciplinas; Paula pontuou que Cristina deu grande apoio, contatando as agentes de Saúde das localidades 50 
do entorno que asseguraram haver público alvo para formação, ou seja, jovens interessados; o processo de 51 
seleção vai possibilitar o estabelecimento de cotas para esses jovens da zona norte e bolsas. Sobre a 52 
identidade visual do Parque, Gabriela explicou que o pessoal da Publicidade fez o manual, ficou bom, foi 53 
feito com bastante profissionalismo e será discutido uma última vez pelas representantes do CT de 54 
Comunicação. Gabriela perguntou se alguém tinha informe de sua instituição ou gostaria de dizer algo. 55 
Lincoln propõe como itens de pauta a discussão de dois assuntos, um deles é a formação de corredores 56 
ecológicos, a partir do estudo do Corredor, lembrando do compromisso assumido por Monteiro, São José e 57 
Corredor em fazer um esforço de restaurar áreas que unam os grandes fragmentos de vegetação nativa; 58 
segundo Lincoln seriam não muitos hectares, tendo em vista o grande benefício, e no momento autal teria 59 
grandes chances de contar com o apoio dos proprietáriso uso da região no entorno do PNMAR, que 60 
poderiam ser contatatos. Lincoln pontuou ainda que observando imagens de satélites dos últimos anos 61 
percebeu um possível acréscimo do gradiente de áreas revegetadas, por abandono e redução da atividade 62 
econômica tradicional rural. Mariana agradeceu Lincoln pela lembrança e considerou válida a aplicação do 63 
estudo mas disse que consultoria seus colegas do Corredor para fazerem uma revisão do estudo, análise no 64 
âmbito do contexto atual e apresentação ao Conselho. Lincoln disse, ainda, que a partir do estudo 65 
poderiam ser mobilizados proprietários e elaborado um banco de áreas do entorno do Parque, tornando o 66 
Ruschi um ponto estratégico. O outro tema levantado por Lincoln foi sobre a expansão de parcelamentos 67 
irregulares, ele tem sido procurado como consultor para regularização de áreas, alega que os usos estão 68 
modificados e seria importante entendermos a dinâmica; disse que a Secretaria tem dados sobre isso, o 69 
setor da Maiara, e poderia apresentar ao Conselho; Paula perguntou se poderia encaminhar uma 70 
comunicação, em nome do Conselho, para a Divisão de Controle Ambiental e outras da SEURBS ligadas à 71 
fiscalização e houve concordância. A reunião foi finalizada às 15:37h.  72 
 73 
Encaminhamentos: 74 

1- Paula deve encaminhar memorando à Dica para apresentação ao Conselho sobre infrações e 75 
alterações de uso no entorno do PNMAR. 76 


