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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 20 de agosto de 2021 3 

Horário: 15:09h às 16:41h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 

Participantes:  6 

Alessandra Turci – DEB/SEC (Conselheira)  7 

Aline Simões – Diretoria Turismo/SIDE (Conselheira) 8 

Andre Luis - SMC (Conselheiro Suplente)  9 

Fabiano Porto – IRG (Conselheiro)  10 

Gabriela de Nadai – DICA/SEURBS (Conselheira Suplente) 11 

Gilberto Alves da Cunha - UNIP (Conselheiro) 12 

Klécia Massi – UNESP (Conselheira) 13 

Luis Felix – SEPAC (Conselheiro) 14 

Maria Alice Tocantins – ICMBio (Conselheira Suplente) 15 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácara Boa Vista (Conselheira) 16 

Otávio Pinheiro – Convidado  17 

Paula Cabral – DPAV/SEURBS (Conselheira) 18 

 19 

Pauta: 20 

1) Aprovação da Ata da reunião anterior e definição de responsável pela elaboração da próxima; 21 

2) Criação das Câmaras Técnicas; 22 

3) Definição do número de conselheiros (instituições), representantes indicados e convidados por 23 

conselheiro, e dinâmica das reuniões (ata, frequência de relatórios e reuniões); 24 

4) Aprofundamento no conteúdo do Plano de Manejo do PNMAR; 25 

5) Programa de Aceleração de UC´s – ICLEI (informe sobre acompanhamento) 26 

6) Cronograma de atividades do Plano de Trabalho – CCA/SP; 27 

7) Apresentação de proposta de projeto para Edital COMAM – Otávio Pinheiro; 28 

8) Encaminhamentos e encerramento. 29 

 30 

Paula declarou iniciada a reunião às 15:09h, informando que já havia número suficiente de membros e 31 

agradecendo a presença do convidado de última hora, o Biólogo Otávio Pinheiro. Em seguida passou a 32 

palava à Gabi, que pediu que fosse compartilhada a apresentação e iniciou a leitura dos itens da pauta, 33 

passando ao primeiro item, a aprovação da ata da reunião passada. Paula lembrou que foi enviada a 34 

todos e houve somente uma solicitação de correções, feita pela Cristina, a quem agradeceu pelas 35 

observações, informando que foram todas acatadas. Ninguém se manifestou de forma contrária e a 36 

ata foi considerada aprovada. Gabi perguntou se alguém poderia fazer a ata da próxima reunião e Alice 37 

e Klécia se ofereceram para fazer as próximas. Gabi passou ao segundo item de pauta, sobre a criação 38 

das Câmaras Técnicas Permanentes, lembrando que Paula já havia apresentado o tema na reunião 39 

passada, restando compôr As CTs com membros do Conselho. Gabi informou que serão criadas 3 CTs 40 

Permanentes: Comunicação, Pesquisa e Uso Público e listou os nomes de acordo com as 41 

manifestações. Walderez e Cristina informaram que, nesse momento, estão com muitos 42 

compromissos e não podem assumir novos. Considerou-se instituída a CTP de Comunicação, composta 43 

por Fabiano (IRG), Maria Alice (ICMBIO), Mariana (Corredor) e Gabriela (SEURBS). Considerou-se 44 

instituída a CTP de Pesquisa, composta por Klécia (UNESP), Olga (Corredor), Godoy  (SMC), Marcelo 45 

Godoy (IEPA) e Paula (SEURBS). Considerou-se instituída a CTP de Uso Público, composta por Maria 46 
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Alice (ICMBIO), Paula (SEURBS), Gabriela (SEURBS), Aline (SIDE), Alessandra (SEC), Felix (SEPAC) e 47 

Gilberto (UNIP). Gabi passou ao próximo item da pauta que dizia respeito à forma de funcionamento 48 

da Câmara. Gilberto perguntou se havia algum roteiro, considerando os que não tinham experiência 49 

em participação nesse tipo de fórum e Paula lembrou que, felizmente, havia em cada Câmara ao 50 

menos um membro que já faz parte de Câmaras Técnicas em outros conselhos e pode compartilhar a 51 

experiência com os demais. Quanto ao roteiro ou dinâmica de participação, Gabi perguntou se deveria 52 

ser decidido em cada Câmara ou iriam discutir nessa reunião o que constava da apresentação: número 53 

de membros, indicados, convidados, reuniões, relatórios, etc. Klécia considerou mais oportuno 54 

discutirem os membros em cada Câmara e Alice concordou ressaltando que ao menos alguma 55 

similaridade poderia ser adotada por todas as CTs, ao menos o número de reuniões, por exemplo. Em 56 

relação à data, Gabi propôs que até a primeira quinzena de setembro fosse realizada a primeira 57 

reunião das CTs e chegaram ao dia 10 de setembro, como limite. A forma de convocação para a 58 

primeira reunião deve ser feita, inicialmente, por Whatsapp, pelos membros: Alice, Klécia e 59 

Gabi/Paula. Dando sequência à reunião, Gabi falou sobre a necessidade de aprofundamento ou estudo 60 

do Plano de Manejo pelos conselheiros, que ao representarem o PNMAR devem conhecer seu 61 

instrumento básico de normatização e gestão. Lembrou dos Programas de Gestão de cada tema e que 62 

apresentam conteúdos, como metas e ações, que devem ser consideradas pelas Câmaras Técnicas e 63 

aprimoradas, quando necessário. O penúltimo item da pauta tinha relação com o Programa de 64 

Aceleração de UCs, promovido pelo ICLEI e do qual Paula e Gabi estão participando. Gabi informou que 65 

o processo tem sido muito rico, tendo em vista a participação de outros 5 gestores de UCs Municipais 66 

que trocam experiências e aprendem com os conteúdos. Gabi lembrou que o momento é de revisão 67 

do aprendido até o momento e se comprometeu a apresentar e compratilhar com o Conselho a 68 

experiência e conteúdos. Paula pontuou que algumas apresentações podem ser utilizadas pelas CTs de 69 

Comunicação e Uso Público, por exemplo, dada a atualidade dos temas e assuntos. Por último, Gabi 70 

informou que, em razão da pandemia, o cronograma de execução do Plano de Trabalho com recursos 71 

da CCA/SP foi atualizado e encaminhado Ofício à CCA/SP para ciência. Paula lembrou que é importante 72 

que os novos Conselheiros tomem ciência dos gastos que foram previstos, estudos que serão 73 

contratados e equipamentos, materiais, móveis, etc, pois fazem parte dos temas das Câmaras e 74 

podem contribuir para execução de ações definidas nesses grupos técnicos. Ao final da pauta, Paula 75 

convidou Otávio a apresentar sua demanda, mas antes esclareceu que Otávio entrou em contato pela 76 

manhã informando sobre sua proposta e Paula e Gabi entenderam que seria importante a ciência do 77 

Conselho Gestor. Otávio disse que é Biólogo, formado pela UNESP e pretende apresentar proposta ao 78 

edital do COMAM para realizar estudo e ações nas trilhas do PNMAR, tendo em vista sua experiência 79 

com manejo de trilhas no Parque Estadual de Campos do Jordão; perguntado se conhecia o Parque e 80 

seu interior, Otávio disse que ainda não, mas a proposta envolveria esse levantamento e o edital do 81 

Comam não solicitava algo muito especificado ou com horizonte temporal determinado. Gilberto disse 82 

ser interessante mas que sentia falta de um documento com a consolidação dos argumentos para 83 

análise e, sem isso, não caberia análise ou aprovação. Cristina demonstrou apoio, considerou 84 

pertinente, pois todo conhecimento deve agregar ao já existente, tendo em vista o momento em que o 85 

Parque se encontra. Klécia também considerou interessante e, independentemente do êxito ou não da 86 

proposta, ofereceu seu contato no caso de alguma dúvida sobre o tema. Gabi também agradeceu o 87 

interesse de Otávio em querer colaborar com o PNMAR e disse que fica à disposição para quaisquer 88 

informações que ele necessite. Paula disse que a fala ou apresentação de Otávio ficaria registrada em 89 

ata, desejou sorte na submissão da proposta e sugeriu que, em caso de aprovação ou não da proposta, 90 

a execução dependeria de análise e validação do projeto pelo Conselho. Em seguida, Paula perguntou 91 

aos Conselheiros se havia algum informe a ser dado por eles, sobre suas instituições. Fabiano informou 92 
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que o Instituto de Regeneração Global – IRG recebeu certificado internacional de transparência, 93 

tornando-se a única entidade da sociedade civil no país a ter esse certificado em razão de suas práticas 94 

de gestão e apresentação transparentes e considerou importante o reconhecimento da entidade. 95 

Paula lembrou Fabiano sobre o planejamento digital do movimento sjc sem fome, para que pudesse 96 

compartilhar por meio do Grupo do Whatsapp o material de comunicação. Alessandra lembrou do 97 

Programa URBAN95, cuja participação de São José, pelo Prefeito, deve ser anunciada em breve. A 98 

URBAN95 é uma iniciativa internacional da Fundação Bernard Van Leer que visa incorporar as lentes da 99 

primeira infância na gestão das cidades, a partir de ações efetivas que promovam interações positivas, 100 

contato com a natureza nos espaços urbanos, proximidade entre serviços e mudanças duradouras nos 101 

cenários que moldam os primeiros anos da vida dos cidadãos e convida líderes, gestores públicos, 102 

arquitetos e urbanistas a pensar as cidades sob a perspectiva de quem tem 95 cm – a altura média de 103 

uma criança de 3 anos. Ao final, Paula pediu a Aline, Diretora de Turismo, da Secretaria de Inovação e 104 

Desenvolvimento Econômico, a falar um pouco sobre o Plano Diretor de Turismo. Aline esclareceu que 105 

está em processo de construção, tem expectativa de que em fevereiro, após o recesso, a lei possa ser 106 

votada; até lá um estudo foi contratado e a consultoria está fazendo os mapeamentos, têm havido 107 

audiências e novas serão feitas, para participação social, uma vez que o Plano deve ditar as bases e a 108 

forma como o turismo deve se dar no Município. Segundo Aline, o PNMAR é visto como possibilidade 109 

de lazer contemplativo associado à proteção ambiental, fica próximo ao centro da cidade e a estrutura 110 

está sendo reformada. Gabi finalizou a reunião lembrando a data da próxima reunião: 17/09. Paula 111 

informou o encerramento da reunião às 16:25h. 112 

 113 

Encaminhamentos 114 

1 – Os arquivos da apresentação e da ata (a ser aprovada) serão enviados por e-mail. Os membros 115 

devem solicitar as correções antes da próxima reunião; 116 

2 – Por meio de mensagens no Grupo de Whatsapp, ficou acordado que, até 10 de setembro, Paula e 117 

Gabi fariam o convite para a reunião da CT de Uso Público, Klécia faria para a reunião da CT de 118 

Pesquisa e Maria Alice chamaria os membros para a reunião da CT de Comunicação. 119 


