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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 18 de junho de 2021 3 

Horário: 15:06h às 16:27h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 

Participantes:  6 

Alessandra Turci – DEB/SEC (Conselheira)  7 

Andre Luis - SMC (Conselheira)  8 

Fabiano Porto – IRG (Conselheira)  9 

Gabriela de Nadai – DIVA/SEURBS (Conselheira suplente) 10 

Gilberto Alves da Cunha - UNIP (Conselheira) 11 

Juarez Vasconcelos– SEURBS  12 

Kléssia Massi – UNESP / ICT (Conselheira) 13 

Letícia Brandão – ICMBio (Conselheiro) 14 

Lincoln Delgado – GCE (Conselheiro) 15 

Mariana Ferreira – ACEVP (Conselheira) 16 

Maria Alice Tocantins – ICMBio (Conselheiro) 17 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácara Boa Vista (Conselheira) 18 

Osvaldo da Silva – Bairro Costinha (Conselheiro) 19 

Paula Cabral – DDA/SEURBS (Conselheira) 20 

Rodolfo César – SIDE (Conselheiro) 21 

 22 

Pauta: 23 

Breve apresentação dos membros e instituições/órgãos; 24 

Exposição sobre Unidades de Conservação – UCs e o PNMAR (Parque Natural Municipal Augusto 25 

Ruschi); 26 

Entendendo um Conselho Gestor de UC; 27 

Ato de posse dos Conselheiros; 28 

Definição do dia da semana e horário das reuniões mensais ordinárias. 29 

 30 

Paula declarou iniciada a reunião às 15:06h, agradecendo a presença e lembrando que nem todos 31 

puderam comparecer, mas apresentaram justificativas. Gabi disse que preparou uma 32 

apresentação e compartilhou a tela com todos, iniciando a fala pelos acordos durante a reunião 33 

sobre microfone, vídeo, chat, foco e colaboração. Ao final, questionou se alguém discordava ou 34 

tinha algo a acrescentar e não houve manifestações. Paula se apresentou, em seguida Gabriela e 35 

chamou, um a um, os representantes, de acordo com a tela que mostrava todas as insituições 36 

representantes do Conselho, pra que se apresentassem. Todos os presentes fizeram uma pequena 37 

fala ou escreveram no chat (aqueles sem recursos de áudio ou vídeo). Gabi, então, deu início à 38 

exposição de conteúdo referente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei 39 

9985/2000), categorias de UCs, sobre o PNMAR e seu histórico de proteção, passando às 40 

informações sobre Conselho Gestor, papéis do Conselheiro, da gestão da UC e Regimento Interno. 41 

Em seguida, Gabi pediu que os presentes se manifestassem sobre o que foi apresentado, se havia 42 

dúvidas e quais eram as expectativas dos Conselheiros sobre os trabalhos no CGPNMAR durante 43 

os próximos dois anos. Fabiano perguntou se o Conselho era Consultivo ou Deliberativo. Paula 44 
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esclareceu que por lei era Consultivo, mas pelo perfil do PNMAR e das pessoas na gestão da UC 45 

(Paula e Gabi) tem havido constante participação do conselho e a atuação é como se deliberativo 46 

fosse; Paula falou da importância da participação dos membros e lembrou que o papel de suplente 47 

ou titular diferiam em raros momentos e que, visando aumentar a participação da sociedade civil, 48 

foi aberta a possibilidade de em vez de membros haver instituições suplentes ou titulares e assim 49 

permitir que 4 entidades ocupassem duas vagas. Ressaltou que todos os membros podem 50 

participar das reuniões, ainda que a obrigatoriedade seja dos titulares. Fabiano disse que o IRG 51 

tem intenção de contribuir com soluções sustentáveis, para melhoria de condições ambientais e 52 

está bastante disposto em colaborar com os trabalhos do PNMAR. Lincoln reforçou o que foi dito 53 

por Paula, pois é membro há algum tempo e entende que é essencial a participação do Conselho 54 

nas decisões importantes da gestão da UC. Pontuou ainda sobre a importância do Parque e de seu 55 

entorno onde há matas tão grandes ou maiores que a do PNMAR, como a da Fazenda vizinha, da 56 

família Moreno e de temas que podem ter envolvimento do Conselho como ações de Educação 57 

Ambiental. Gilberto disse que tem expectativa, enquanto membro da sociedade, professor da 58 

UNIP, mas ex-servidor público do Planejamento Urbano por 41 anos, de ver o Parque ser 59 

reconhecido pela comunidade, de sua importância e espera aprender bastante sobre o tema das 60 

UCs, no Conselho e com os colegas. Klécia lembrou que espera ver atendidos os objetivos  de uma 61 

UC de proteção integral e uso indireto dos recursos naturais, como visitação, educação ambiental 62 

e pesquisa científica. Mariana se mostrou contente por estar participando do Conselho Gestor do 63 

Parque o qual frequentou quando era criança e do qual tem boas lembranças; falou ainda que faz 64 

parte do Corredor Ecológico desde 2009, fez parte do conselho da organização, tem experiência 65 

com a gestão, com a parte administrativa, além da sua irmã gêmea que tem vasta experiência com 66 

geoprocessamento e está disposta a colaborar com o que for necessário. Letícia, como gestora da 67 

APA Mananciais pontuou que o PNMAR está dentro do território da UC Federal e é uma área com 68 

muito potencial para conservação da biodiversidade, sobretudo, pela presença do Callithrix aurita 69 

(sagui-da-serra-escuro). Cristina, que desenvolve atividades com crianças na Chácara Boa Vista, na 70 

Biblioteca Ravi, falou de sua expectativa, de que o Parque seja conhecido e valorizado pelas 71 

crianças da região, pois, são carentes de locais como o PNMAR, embora tenham grande interesse 72 

em atividades em contato com a natureza. Lincoln lembrou o quanto seu pai valoriza o PNMAR, há 73 

muitos anos, sempre preocupado com sua proteção lembra, ainda, do Promotor Tertuliano que, 74 

como várias outras pessoas, lutou para a proteção do Parque e diz que espera que daqui a 4 ou 8 75 

anos os moradores de SJosé possam falar sobre o PNMAR, dizer que conhecem. Gabi seguiu com a 76 

apresentação, informando sobre a posse dos Conselheiros, disse que eles receberiam por e-mail o 77 

Resumo Executivo do Plano de Manejo do PNMAR, o regimento interno do Conselho e o Termo de 78 

Compromisso, que deve ser assinado e devolvido em até 15 dias, segundo o regimento. Paula 79 

lembrou que mesmo os não presentes já foram nomeados pelo Decreto 18.814/21 e estarão 80 

empossados assim que encaminharem seus Termos de Compromisso assinados, dento do prazo de 81 

15 dias. E, como último item de pauta, Gabi perguntou sobre o melhor dia e horário para 82 

realização das reuniões ordinárias. Paula lembrou sobre o uso do aplicativo Doodle, quando não 83 

houve consenso, mas ao menos dois dias foram os mais indicados: quinta-feira, das 10h às 12h e 84 

sexta-feira, das 15h às 17h. Lincoln disse que, mesmo no Comam é impossível o consenso, que os 85 

representantes do Poder Público estão em jornada de trabalho e, em tese, podem participar, 86 

sendo que os da sociedade civil apresentam maior dificuldade de apresentar horário comum. 87 

Paula lembrou dos docentes, que têm seus horários de aula ou atividades obrigatórias e não 88 
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poderiam alterá-las. A maioria dos presentes informou que sexta-feira às 15h seria a melhor 89 

escolha, mas com possibilidade de alternância mensal com outro dia. Paula, então, perguntou se a 90 

próxima reunião poderia ser 16 de julho, às 15h e todos anuíram. Gabi, por fim, passou ao último 91 

slide, sobre os próximos passos que seriam: a assinatura e devolução dos Termos pelos 92 

Conselheiros, a definição da Secretaria Executiva, a ideia de sempre haver um momento nas 93 

reuniões sobre conteúdos relacionados a Unidades de Conservação, sobre o próprio regimento 94 

interno ou sobre as entidades e suas atividades, para que todos possam se cnhecer melhor, além 95 

de visitas com grupos pequenos ao PNMAR, para aumentar a afinidade com o Parque. A definição 96 

de um plano de ação para o conselho também foi sugerida e Paula esclareceu que seria 97 

interessante estabelecer metas ou ações que os conselheiros gostariam de desenvolver durante 98 

seus mandatos de 2 anos. Lincoln pontuou que se deveria evitar invencionices, pois, o Plano de 99 

Manejo já poderia ser utilizado para esse fim. Paula esclareceu que eram coisas diferentes, que o 100 

Plano de Manejo orienta a gestão da UC, que tem seu próprio plano de ação e metas e um plano 101 

específico para o Conselho teria relação com a motivação dos Conselheiros e eles poderiam 102 

monitorar e avaliar suas ações, para que não se resumam a frequentar reuniões com pautas 103 

estabelecidas pela gestão. Gabi disse que uma forma importante de participação dos conselheiros 104 

é por meio da criação de Câmaras Técnicas, de Pesquisa, de Comunicação, etc, das quais podem 105 

participar convidados como técnicos, especialistas, moradores locais, visando atingir o objeto das 106 

CTs. Klécia disse que, como pesquisadora, tinha grande interesse em participar e citou o exemplo 107 

da APA SFX cujo Conselho possui Câmaras Técnicas que são permanentes e que reúnem membros 108 

de várias instituições. Fabiano também manifestou interesse em colaborar e, com base em sua 109 

experiência, sugeriu que fosse também criado um grupo de Whatsapp, com regras, por ser mais 110 

dinâmico que e-mails e também um Drive compartilhado, onde arquivos possam ser anexados e 111 

todos teriam acesso. Paula sugeriu que Fabiano criasse o grupo e o Drive, a partir do e-mail que 112 

seria enviado a todos. Fabiano concordou e outros membros também se mostraram dispostos a 113 

colaborar. Gabi disse que a intenção da presidência do Conselho, representada por ela e Paula, era 114 

receber contribuições, que não seria um “Euselho”, seria participativa, pois, somente assim os 115 

vários temas da gestão da UC poderiam ser trabalhados. Cristina disse que na Biblioteca Ravi a 116 

experiência de criação de grupo de whats deve ser compartilhada, pois tem sido muito boa. Gabi 117 

declarou terminada a reunião às 16:27h. 118 

 119 

Encaminhamentos 120 

1 – Serão encaminhados a todos os arquivos com Termo de Compromisso (para ser devolvido após 121 

assinatura) e resumo executivo do Plano de Manejo do PNMAR e Regimento Interno do Conselho 122 

Gestor do PNMAR, para leitura; 123 

2 – Os arquivos da apresentação e da ata (a ser aprovada) serão também enviados por e-mail. Os 124 

membros que fizerem alterações devem enviar as correções antes da próxima reunião. 125 


