
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR E O 1° ENCONTRO DE 

FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL (SIM) 
 
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR NÚCLEO CARAGUATATUBA 
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2013 

DATA, HORA E LOCAL: 07 de OUTUBRO de 2013, às 13:30 horas, no Centro 

de Visitantes  do PESM Rua do Horto Florestal , nº 1200, Rio do Ouro, na 

Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. 

PARTICIPANTES: Presidente do Conselho Miguel Nema Neto, Secretária 

Executiva Cristiane Palhuca, Victória Tertuliana de Araújo, Heloiza Helena do 

Prado, Luciana Soares dos Santos, Milena Antunes Camargo Mendes, Robson 

Enes Virgílio, Antônio de Oliveira Santos, Adryan Herzog, Rodrigo Machado, 

Wagner N. Lima, Beatriz T. Alves, Denise Formaggia, Rafael B. Bignotto, Bruna 

Gandufe, Gabriele Santanna, Ana Lúcia Wuo, Elke Nickoll, Paulo André Cunha 

Ribeiro, Gilda Brasileiro, Camila Medeiro e Francisca  Ferreira Alves.                                            

MESA: Os trabalhos foram presididos pelos representantes da Coordenadoria 

de Fiscalização Ambiental (CFA) e pelo Presidente Miguel Nema Neto.                 

Secretariado por Cristiane Palhuca. 

PAUTA DA REUNIÃO: 

- Oficina da Formação Socioambiental (SIM) pela CFA. 

 O Presidente Miguel Nema Neto começa a reunião dando boas vindas aos 

presentes em especial aos representantes da CFA.                                                       

È realizada uma breve apresentação dos Conselheiros e convidados. 

Miguel fala sobre os grupos de trabalho que se reuniram pela manhã para 

elaboração de um texto a ser analisado ao final da reunião sobre o 

gerenciamento costeiro da região (GERCO).                                                                                                                   

Beatriz - CFA - abre a oficina lendo uma poesia de Thiago de Mello “Para 

repartir com todos”.                                                                                                                       

Rodrigo- CFA- Fala sobre os objetivos do 1° momento da formação 

socioambiental:   

O processo de envolver os Conselhos das Unidades de Conservação com os 

esforços de fiscalização ambiental tem por finalidade incentivar e qualificar, em 

um sentido ampliado, a participação na Gestão Ambiental Pública. 

- Destacar alguns aspectos de temas importantes á atuação do conselho                                

- Ampliar noções sobre meio ambiente e gestão                                                               

- Construir um consenso em relação à problemática ambiental                                                             

- Buscar o diálogo entre os programas como Plano de Manejo, Educação 

Ambiental e Interação Socioambiental. 



Funcionamento previsto: 

Foi criado um livro da Formação Socioambiental como material de apoio, este 

livro vai estar em posse da UC para pesquisa, e também foi distribuído aos 

presentes CDs que tem todo conteúdo necessário de apoio (para os que 

faltaram temos disponíveis em nossa sede alguns CDs). 

Plano de Fiscalização: 

- Levantamento dos setores                                                                                               

- Problemas identificados                                                                                                  

- Criticidade dos Problemas                                                                                                     

- Operações 

Miguel - Faz uma explicação sobre o que é o Auto de Constatação Infração 

Ambiental (ACIA), fala que esse documento é lavrado assim que é constatada 

a infração ou do crime ambiental, e logo é feito um Boletim de Ocorrência na 

delegacia do município correspondente. Fala também do bom relacionamento 

com a polícia militar ambiental com o Núcleo Caraguatatuba do PESM. Mostra 

mapa de setorização, confeccionado no âmbito do plano de monitoramento da 

qualidade ambiental do PESM (Núcleo Caraguatatuba como piloto), e explica 

que um dos critérios utilizados para a definição dos setores, foram as bacias 

hidrográficas e seus divisores de águas. 

Reuniões de planejamento do SIM acontecem bimestralmente, e servem para 

planejar as incursões de fiscalização conjunta entre os órgãos envolvidos 

nesse sistema (Fundação Florestal, Polícia Militar Ambiental, Instituto Florestal, 

CFA e Instituto de Botânica). 

Miguel – Explica sobre as fiscalizações que acontecem, sendo que pelo menos 

uma fez por semana ele acompanha.                                                             

Com a setorização foi possível identificar diversos problema sendo principal a 

caça, em algumas regiões. A fiscalização esta sendo ao máximo feito, a 

sobrevoo em área de PESM onde e possível identificar propriedades ilegal 

sendo feita o aprendi mento de armas no local.                                                                                                      

Antônio (PROMATA) – Faz uma colocação que seria possível fazer 

monitoramento por satélite.                                                                                                             

Vagner – CFA diz que e utilizado o satélite mais em alguns pondo não a 

visibilidade.                                                                                                                    

Antônio – Pergunta da responsabilidade dos acidentes em estradas 

envolvendo  animais silvestres.                                                                                                   

Gabrielle (Taubaté) – Fala do projeto do BID 2fase (CTR).                                         

Robson – Comenta que as imagens usadas pela CFA não são reais, e que é 

temeroso utilizar um método não eficiente.                                                            

Miguel / Rodrigo – Falam que e feito sempre constatação da policia 

Ambiental.                                                                                                        



Adryan – Fala que o já e usado um sistema de monitoramento (CIFAM) 

utilizado na Amazônia.                                                                                                                  

Gilda – Diz da preocupação com o monitoramento, e problemas que já existe a 

ano com rodovias etc.                                                                                                  

Rodrigo – Fala que o conselho serve como uma agenda, dentro do conteúdo 

do CD está ilustrações que mostram.                                                                                 

Miguel – Mostra as fichas de identificações dos problemas ambientais num 

PESM Caraguatatuba.                                                                                                      

Rodrigo CFA – Fala que todas as fichas se encontram na CD de apoio aos 

conselheiros.                                                                                                             

Paulo André – Fica feliz pelo programa, a resposta às solicitações ao governo, 

também e surreal essa fiscalização de 50.000 mil hectares e pergunta quando 

teremos um programa que realmente solucione as questões abordadas. O 

problema é crescimento desordenado é necessário uma estruturação, é ilusório 

uma fiscalização de satélite.                                                                                                            

Gabrielle – O objetivo deste plano e se trabalhar de uma forma mais 

inteligente.                                                                                                          

Rodrigo CFA – Estamos nesta reunião para mostrar o papel deste conselho, 

tendo participação para criação de uma agenda de fiscalização.                                 

Gabrielle – Sim e um trabalho realizado há anos que começou com a Pro-

Parque, o sistema visa consolidar esse problemas.                                                                  

Paulo André – O conselho teme que esse sistema seja jogo de Marketing.       

Francis – Comenta que o turismo sustentável seria uma forma de diminuir 

essa supressão.                                                                                                              

Vagner CFA – Cita alguns casos como invasão, ocupações irregulares foram 

citadas em algumas unidades. Cada um interpreta o meio ambiente de uma 

maneira de acordo com seu olhar, representantes deste conselho veem de 

maneira diferente.                                                                                        

Milena – Diz que e importante exercitar as diversas formas de visão dentro de 

UC.                                                                                                                            

Bia – Participação do SNUC; Este programa de Formação Socioambiental visa 

participação do conselho para olhar e visibilizar os problemas na UC.                                                                                                                         

Rodrigo – Explica o que conselho consultivo e deliberativo 

- Decidir de forma participativa, exercer a cidadania, conhecer e discutir.                

- Competência dos conselheiros.                                                                           

- Ferramentas ou instrumentos de gestão.                                                                    

- Regimento interno.                                                                                                           

- Reunião.                                                                                                                      

- Câmara técnica e grupos de trabalho.                                                                  

- Plano de manejo. 

Ana Wuo– Sita sobre o projeto de Salesópolis.                                                                   

Bia CFA – Divisão dos grupos para elencar os problemas ambientais de 



fiscalizações.                                                                                               

Miguel – Elenca que a caça é o maior problema encontrado na UC.               

Denise – Pergunta qual e o maior desafio, e a maior causa de impacto direto 

na UC?                                                                                                            

Francis – Pergunta se e grande a extração de palmito na UC, e como e 

fiscalizado.                                                                                                           

Bia – Fala que será discutido apenas o problema, na segunda oficina a 

solução.                                                                                                    

Gabrielle – Sita a ocupação irregular, impacto, caça, extração e etc.           

Miguel – Comenta sobre os ocupantes que estão se informando sobre as 

áreas dentro do parque.                                                                               

Robson – Fala que também e a favor do problema ser discutido.                           

Milena – Fala dos sítios de pesca.                                                                    

Robson - Comenta sobre fragilidade dessa situação e os problemas de 

ocupação.                                                                                                              

Paulo André – Argumenta sobre moradias dentro do parque que não forram 

indenizados a vendo uma dificuldade dessa situação.                                              

Rodrigo – Fala que precisa ser elencado um problema de fiscalização.            

Antônio (PROMATA) – Fala que seria importante agregar os moradores do 

entorno ao em vez de suprimi-los.                                                                                       

Rodrigo – Comenta sobre a importância da articulação entre as entidades e 

comunidades de Ocupação irregular.                                                                       

Miguel – Conseguiu placas com a DERSA para todas as entradas do Parque 

(Placas de indicação).                                                                                                        

Antônio – Citou a parceria entre o PESM e a PROMATA. 

Emenda de informações para a oficina, e seguintes estudos: Causas, Agente 

social etc. 

Denise : Resposta de argumentos técnicos a ser encaminhados para GERCO- 

LN, referente á proposta de revisão do ZEE em discussão. Adryan,  Denise e 

Miguel fizeram a reunião  de manhã  e apresentaram a proposta, o conselho 

chegou a conclusão que pode ser enviado o documento que a Denise ficou de 

terminar para enviar ao GERCO.                                                                                                  

Paulo André – fala das áreas de amortecimento da UTGCA. 

ENCERRAMENTO: Miguel Agradece a participação de todos os presentes e 

que conta com a presença de todos para nossa próxima reunião. 

 

 

Próxima Reunião Extraordinária de Formação Socioambiental (SIM) dia 04 de 

Novembro de 2013 ás 10:00 horas no PESM Caraguatatuba. 



Próxima Reunião do Conselho Consultivo dia 12 de Dezembro ás 13:00 horas, 

No PESM Caraguatatuba. 

 

 

Declaro que a presente ATA foi realizada conforme ocorrido na Reunião.                   

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca. 

  


