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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 15 de outubro de 2021 3 

Horário: 15:00h às 16:30h 4 

Local: Reunião virtual pelo aplicativo Google Meet 5 

Participantes:  6 

Adriana Duar – ICMBio (Conselheira Suplente) 7 

André Cardoso – SMC (Conselheiro) 8 

Alessandra Turci – DEB/SEC (Conselheira)  9 

Cristina Rosa – Biblioteca Ravi (Conselheira) 10 

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

Klécia Massi – UNESP (Conselheira) 12 

Mariana Ferreira – ACEVAP (Conselheira) 13 

Paula Cabral - DPAV/SEURBS (Conselheira) 14 

 15 

Pauta: 16 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior;  17 

2. Apresentação sobre o PNMAR: Categoria de UC, Território, Zona de Amortecimento, Papel do 18 

Conselho Gestor. 19 

Informes 20 

• Furto de câmeras trap  21 

• Encerramento do contrato de vigilância patrimonial 22 

• Andamento das obras de reforma 23 

• Situação das contratações de estudos 24 

• Andamento das Câmaras Técnicas Permanentes 25 

 26 

A reunião começou às 15:10h com a aprovação da ata de setembro, elaborada pela Klécia, sem 27 

solicitações de correções. Quanto às justificativas, Walderez informou que ela e Flávia estavam na 28 

semana pedagógica da UNIVAP. O Sr. Oswaldo informou por whatsapp que estava naquele o momento 29 

sem acesso online à reunião, pela chuva intensa na Zona Norte. 30 

Em seguida, Paula esclareceu que Gabi e ela consideravam importante o melhor entendimento dos 31 

conselheiros sobre os conceitos relacionados a Unidades de Conservação e maior conhecimento sobre 32 

o PNMAR e sendo o Plano de Manejo um documento denso, decidiram fazer uma apresentação breve 33 

sobre as características principais do Parque. Paula falou sobre o Grupo das Unidades de Conservação, 34 

categorias, lembrou do objetivo principal de um Parque Natural - preservação de ecossistemas 35 

naturais de relevância ecológica e beleza cênica – e os três usos permitidos: realização de pesquisas 36 

científicas (com autorização), atividades de educação e interpretação ambiental (sensibilização) e 37 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Ressaltou que a posse e domínio da área 38 

são públicos, a Câmara Municipal adquiriu as terras em 1902 e falou da importância do Conselho 39 

Gestor Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 40 

representantes de órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Em seguida, Paula mostrou 41 

mapas e falou sobre os limites do Parque, características de drenagem, vegetação (estágios), 42 

localização das trilhas e aceiros, aspectos das propriedades vizinhas e da zona de amortecimento - ZA 43 

do PNMAR com seus dois setores (Conservação e Recuperação) e da importância de considerar o 44 

entorno em todas as ações pensadas para o Parque, visto que não se pode pensar a UC de forma 45 

isolada no território. Durante a apresentação, foram feitas considerações pelos Conselheiros: Mariana 46 
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considerou importante conhecer melhor o entorno do Parque, a situação das propriedades vizinhas, 47 

quais áreas são mais vegetadas e solicitou o envio de arquivos vetoriais para abrir em programa de 48 

geoprocessamento e analisar melhor as propriedades na zona de amortecimento. Sugeriu que pode 49 

ser formado um banco de dados com interessados em ter suas áreas reflorestadas, dada a importância 50 

de estarem no entorno de uma UC de proteção integral. Adriana, que participou na ausência das duas 51 

representantes do ICMBio, também gostou de conhecer um melhor os limites e entorno do PNMAR, 52 

disse que tem mais referências agora para entender a Unidade. Klécia lembrou da importância da 53 

drenagem e de se conservarem os demais remanescentes na zona de amortecimento e restaurar as 54 

áreas sensíveis das propriedades rurais.  55 

Quanto aos informes, Paula alertou para o furto de duas câmeras trap que estavam instaladas em 56 

trilha e eram utilizadas por dois Biólogos que realizam levantamento de fauna no PNMAR. Segundo um 57 

dos pesquisadores, anteriormente, haviam sido fotografados meninos com estilingue por uma das 58 

câmeras, então, a suspeita é de pessoas da região ou infratores que realizam caça ou exploração ilegal 59 

de juçara. Foi encaminhado memorandoà Secretaria de Proteção ao Cidadão para que a Guarda Civil 60 

fosse alertada. Cristina ressaltou a importância do desenvolvimento de ações nas comunidades ao 61 

redor do Ruschi, pois, as pessoas ainda desconhecem a existência do Parque e não entendem a 62 

importância da proteção de seus recursos naturais. Cristina ainda lembrou das alterações que têm 63 

ocorrido nas comunidades, a questão da segurança, a chegada de vigilantes noturnos de rua, o excesso 64 

de resíduos nas lixeiras e nas áreas ao seu redor, nas margens das estradas e várias outras questões 65 

que carecem da atenção do Poder Público, sobretudo, por estarem muito próximas de uma Unidade 66 

de Conservação de Proteção Integral. 67 

Encerramento do contrato de vigilância patrimonial  Andamento das obras de reforma (término em  68 

ezembro) Estudos (Trilhas e Voluntariado) previstos no Plano de Trabalho da Câmara de Compensação  69 

m fase de cotação Andamento das Câmaras Técnicas Permanentes: reuniões realizadas, membros, 70 

previsão de início dos trabalhos 71 

Sem mais, a reunião foi finalizada às 16h32. 72 

Encaminhamentos: 73 

1) Paula deve encaminhar arquivo da ata e apresentação; 74 

2) Envio dos arquivos vetoriais do Parque, por solicitação da Mariana. 75 


