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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 05 de abril de 2021 3 

Horário: 08:45 às 09:30h 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 – Validação da inscrição das entidades da sociedade civil candidatas às vagas no Conselho Gestor 14 

do PNMAR 15 

Informes:  16 

- Finalização do processo de licitação das obras no PNMAR em abril de 2021 e início dos trabalhos. 17 

 18 

Paula declarou iniciada a reunião às 08:45 com a participação virtual de quatro conselheiros, que 19 

compõem a comissão organizadora do processo de composição do CGPNMAR, e uma suplente. 20 

Agradeceu a todos pela presença e informou que a motivação principal da reunião é a ciência dos 21 

Conselheiros quanto às inscrições realizadas pelas entidades da sociedade civil e a respectiva 22 

validação pela comissão organizadora, para composição do Conselho – biênio 2021/2022. 23 

Paula informou que recebeu inscrições de duas entidades representantes de moradores (AMB do 24 

Costinha e Biblioteca Ravi), três instituições de ensino (UNESP, UNIP e UNIVAP) e quatro 25 

organizações ligadas à defesa do meio ambiente (Instituto Regeneração Global, Associação 26 

Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Grupo Consciência Ecológica e Instituto Ecológico e de 27 

Proteção aos Animais). Paula questionou os membros quanto ao atraso de envio de documentos 28 

pelo Sr. Oswaldo, da associação de moradores. Lincoln lembrou a importância de ter moradores 29 

do entorno no Conselho, que são capazes de entendimento e mobilização e que são comuns as 30 

dificuldades na formalização da criação e manutenção dessas entidades. Cristina disse que o 31 

Professor Oswaldo é conhecido no bairro Costinha e pode contribuir com a sensibilização a 32 

respeito do PNMAR, a partir do conhecimento sobre a Unidade, participando do Conselho. Ao ser 33 

perguntada, Cristina diz não conhecer bem o trabalho desenvolvido pelo Professor Oswaldo, mas 34 

o reconhece como alguém conhecido e popular no bairro. Pontuou que, infelizmente, não há 35 

instituições realizando trabalhos duradouros nas comunidades do entorno do PNMAR e uma ou 36 

outra associação costuma ser criada em período eleitoral, mas com o tempo se desfaz. 37 

Considerando que há duas vagas para cada grupo, Paula pergunta aos presentes se há algum óbice 38 

quanto a organizar as entidades nas vagas como titulares e suplentes, alternando-se no segundo 39 

ano de mandato, de acordo com a ordem de envio da inscrição. Lembrou, antes, que encaminhou 40 

e-mail às instituições as quais concordaram com o arranjo. Todos entenderam como possíveis as 41 

composições e Lincoln lembrou que tem funcionado bem desta forma no Comam, pois amplia a 42 

participação de entidades e as interações. Desta forma, ficam com as vagas titulares as duas 43 

entidades de moradores, por haver duas vagas. Das duas vagas para instituições de ensino uma 44 
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fica com a UNESP e a outra é ocupada por UNIP e UNIVAP, que se revezam na titularidade. Por 45 

fim, o Corredor Ecológico reveza a titularidade com o IEPA, e o IRG com o GCE. Corredor e IRG 46 

iniciam o biênio como titulares e no próximo ano ocorre a troca. 47 

Quanto aos novos representantes do CGPNMAR que são do Poder Público, Paula lembrou que 48 

foram enviados memorandos às Secretarias (SEPAC, SMC, SEC, SIDE) e ofício ao ICMBio, para 49 

indicação dos nomes dos titulares e suplentes. Todos os documentos foram devolvidos com as 50 

respectivas indicações dos membros de cada órgão. Juliane lembra que não participará nesse 51 

biênio e que houve ampliação do LEDI (Laboratório de Educação Digital) que é responsável por 52 

desenvolver objetos educacionais digitais. Elisa também não participará como suplente, tendo 53 

sido nomeada Gabriela de Nadai, Engenheira Ambiental da Seurbs. 54 

A publicação de lista de entidades habilitadas será feita em 07/04/2021, no site oficial da 55 

Prefeitura. Na ausência de recursos, será considerado concluído o processo e providenciada a 56 

reunião para nomeação e posse dos novos conselheiros. 57 

Paula declarou terminada a reunião às 09:40h. 58 

 59 

Encaminhamentos 60 

1 – A ata a ser aprovada será enviada por e-mail. Os membros que fizerem alterações devem 61 

enviar as correções antes da próxima reunião. 62 


