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ATA DE REUNIÃO  - CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 16 de setembro de 2022 3 

Horário: 15:10h às 16:00h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Zoom 5 

 6 

Participantes:  7 

Andre Luis - SMC (Conselheiro) 8 

Cristina Rosa – Biblioteca Ravi (Conselheira) 9 

Klécia Massi – UNESP/ICT/SJCampos (Conselheira) 10 

Gabriela de Nadai – DDA/SEURBS (Conselheira) 11 

Lincoln Delgado – ICE (Conselheiro) 12 

Maria Alice – ICMBio (Conselheira) 13 

Mariana Ferreira – Corredor Ecológico (Conselheira) 14 

Monique Silva – Sec. Educação e Cidadania (Conselheira) 15 

Paula Cabral - DPAV/SEURBS (Conselheira) 16 

Walderez Moreira – UNIVAP (Conselheira) 17 

 18 

Pauta: 19 

1. Aprovar Ata da reunião anterior; 20 

2. Devolutiva sobre resíduos sólidos, a partir da última reunião, por André (Sec. De Manutenção 21 

da Cidade) e Gabriela (SEURBS); 22 

3. Sobre divulgação do PNMAR (relacionada à realização de estudos científicos ou geral) – 23 

Indicação da Conselheira Klécia e CT de Pesquisa; 24 

4. Informes da Gestão da Unidade e dos Conselheiros. 25 

 26 

Paula deu início à 14ª reunião plenária às 15:09h, com a presença de dez membros. Seguiu-se a 27 

aprovação da ata da reunião anterior, com as sugestões enviadas por Cristina e incorporadas, sem 28 

manifestações contrárias. Como primeiro item de pauta, Paula lembrou que foi tema da reunião 29 

passada e mostrou novamente imagens de algumas lixeiras à margem de estradas rurais. Lincoln disse 30 

que considera importante que algo seja feito, tendo em vista que ocorre de forma generalizada nas 31 

estradas rurais, sempre com volumes além da capacidade de armazenagem, animais por perto, cheiro 32 

desagradável, disse que pretende levar a questão para além do PNMAR e seu entorno, submetendo ao 33 

COMAM como item de pauta para discussão. André, da Secretaria de Manutenção da Cidade, explicou, 34 

primeiramente, com relação aos resíduos do PNMAR, que será pensada e desenvolvida uma logística 35 

específica para coleta de resíduos recicláveis do Parque – assegurando assim a adoção da prática de 36 

separação de resíduos sólidos por funcionários e visitantes. Disse que a problemática das lixeiras na 37 

zona rural já está identificada e já é tema de análise do setores da SMC, a qual intenciona fazer a 38 

retirada dessas lixeiras; no caso específico da lixeira do Costinha é desejável que haja uma reunião com 39 

a comunidade que aparentemente coleta resíduos que são recicláveis; em várias lixeiras, segundo 40 

André, verificaram que grande parte das pessoas que deposita os resíduos nessas lixeiras o faz após 41 

passeio nos finais de semana, como pode ser comprovado pela quantidade excessiva nas segundas-42 

feiras; Lincoln lembrou de ponto no Bom Sucesso e Jaguari; André apontou uma lixeira perto da ponte 43 

na Água Soca e mencionou, ainda, a falta de educação ou sensibilização ambiental, o que levaria tais 44 

pessoas e depositarem resíduos na área, mesmo com a retiada das lixeiras; lembrou que em SFX estão 45 

testando um novo modelo, com separação de resíduos e modelo de lixeiras maiores, suspensas e com 46 
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madeira ecológica. Cristina pontuou que até mesmo às margens da SP-050 há várias lixeiras com 47 

resíduos espalhados que tendem a atrair animais, gerando riscos de acidente. Paula sugeriu que André 48 

ou seus colegas entrem em contato com Cristina para viabilizarem uma reunião de oitiva da 49 

comunidade do Costinha sobre o tema da lixeira; Cristina e André concordaram com a união de 50 

esforços. Lincoln disse que é importante a SMC estar ciente da necessidade de ação, mas de qualquer 51 

forma deve levar a pauta ao COMAM, dada a relevância do tema. Para concluir, então, a manifestação 52 

do Conselho – em resposta à Indicação da conselheira Cristina – Paula disse que constaria em ata que 53 

o Conselho oportunizou a discussão do tema e com isso a SMC adotaria ações em resposta à demanda 54 

apresentada por se tratar de atribuição daquela secretaria, além do fato de a questão já estar 55 

identificada; haverá colaboração da conselheira para realização de reunião específica com a 56 

comunidade do bairro Costinha sobre a retirada ou não da lixeira que fica justamente em trevo de 57 

entrada para o PNMAR; por fim, o Conselho também foi favorável à sugestão do conselheiro Lincoln de 58 

apresentar pauta similar ao COMAM, sobre os resíduos nas lixeiras da zona rural. Passando ao segundo 59 

item de pauta, Klécia falou que tem sido discutido nas reuniões da CT de Pesquisa o tema da 60 

divulgação do Ruschi, dentre as ações previstas no Plano de Trabalho, para o biênio com essa 61 

composição do Consleho e das CTs; de acordo com Klécia, a CT de Pesquisa entende que é preciso 62 

divulgar junto a UCs da região e foram propostas três abordagens possíveis: envio de Ofício, pela 63 

SEURBS, gestora da UC, com texto escrito por Klécia e Paula e validado pelos demais, com 64 

apresentação mais genérica sobre o Parque e em seguida parte sobre a existência de CT de Pesquisa e 65 

possibilidade de realização de estudos na Unidade. Klécia lembrou da importância de haver essa 66 

divulgação, considerando a execução de vários programas no Município e região, sobretudo, 67 

Mantiqueira e o Ruschi, estando no território poderia ser beneficiado com essas ações. A outra 68 

abordagem, após o Ofício seria entrar em contato pessoalmente com as UCs municipais, mesmo sendo 69 

poucas, e tentar entender dificuldades comuns e talvez criar um grupo. Por fim, a abordagem mais 70 

direta seria participar das reuniões, fazer um contato mais aproximado e apresentar o Parque e o tema 71 

da pesquisa como forma de diálogo nessas Unidades. Klécia perguntou, então, se os conselheiros 72 

consideravam pertinentes as abordagens, se ela, enquanto conselheira e coordenadora da CT de 73 

Pesquisa, poderia fazer essa aproximação e se poderiam também ser contatadas as instituições de 74 

ensino e pequisa. Lincoln considerou excelente a ideia, sobretudo, para divulgar o PNMAR, uma vez 75 

que já existe uma UC com o nome de Augusto Ruschi (uma ReBio – Reserva Biológica famosa), e 76 

bastante relevante o contato com universidades. Mariana, Maria Alice, André, Monique e Cristina 77 

concordaram. Paula lembrou de discussão na CT de Pesquisa sobre a prerrogativa, ou seja, a quem 78 

caberia fazer esse contato inicial, se ao Conselho ou à CT, mas tendo em vista que a visitação ainda não 79 

foi retomada, não seria viável a divulgação mais ampla do Parque, ao passo que a pesquisa científica 80 

pode ser realizada no Ruschi, na condição atual, ainda que sem o Alojamento equipado. Klécia 81 

agradeceu o apoio de todos e ressaltou que essa ampla divulgação pode ser coordenada pela CT de 82 

Comunicação mais à frente, inclusive ampliando o número de atores, para empresas ou outras 83 

entidades, por exemplo. Gabriela mencionou a realização de um evento, online, também como forma 84 

de reunir as UCs e Klécia explicou que foi pensado pela CT de Pesquisa, mas considerado mais 85 

relevante ao final do biênio, pois haveria mais material e seria o fechamento das ações planejadas e 86 

executadas em relação à pesquisa. Klécia disse estar aprendendo, inclusive, com um evento que está 87 

sendo planejado pelo Programa Conexão Mata Atlântica, que tem outra escala, mas que resulta em 88 

aprendizado para a realização do seminário do PNMAR. Paula passou aos informes e deu a palavra a 89 

Maria Alice para falar um pouco do andamento das ações do ICMBio, da APA. Alice disse que há 90 

recursos e a meta é ter, até 2024 o Conselho da APA composto e o Plano de Manejo elaborado; 91 

lembrouq eu foi feito um estudo do diagnóstico do território da APA e pode apresentar em reunião do 92 
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CGPNMAR. Paula esclareceu que Alice é analista do órgão gestor das UCs federais e trabalha na APA, 93 

outra categoria de UC, Mananciais do Rio Paraíba do Sul, com território extenso que envolve a área do 94 

PNMAR e com sede em São José, no Parque da Cidade. A reunião foi finalizada às 16:00h. 95 

 96 

 97 


