
ATA DA TERCEIRA (03) REUNIÃO OFICIAL DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE ESTADUAL DA 

SERRA DO MAR NÚCLEO CARAGUATATUBA 

REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014 ÀS 13:00 HORAS. 

DATA, HORA E LOCAL: 03 de Fevereiro de 2014, às 13 horas, no Centro de Visitantes do PESM 

Rua do Horto Florestal , número 1200, Rio do Ouro, na Cidade de Caraguatatuba, Estado de 

São Paulo. 

PARTICIPANTES: Presidente do Conselho Sr. Miguel Nema Neto, Secretária Executiva Cristiane 

Palhuca, Denise Formaggia, Mariane Checon, Carlos Rizzo, Luciana Soares, Robson Virgílio, 

Eliezer de Jesus Vieira, Ezequiel dos Santos, Isaura Monteiro dos Santos, Pedro Menino, 

Antônio de Oliveira Santos, Priscila Borsotti, Rita Ribeiro, Karolina Dória, Milena A.C. Mendes, 

Elke Nickoll, Graziela F. Costa, Daniel A. Barroso, Márcia Stasiak, Camila Cyrne dos Santos, 

Mauro FUNDACC.  

MESA: os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Sr. Miguel Nema Neto  e 

secretariado pela Sra. Cristiane Palhuca. 

PAUTA DA REUNIÃO: 

- Reforma da Sede do Núcleo Caraguatatuba 

- Erradicação de Exóticas no PESM 

- Programa Voluntariado 2014 

- Parceria Centro Comunitário Rio do Ouro 

- Aprovação Credenciamento PROMATA 

- Encaminhamento Documento GERCO 

 

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

representantes, e agradecendo por mais uma vez estarem presentes para o apoio da gestão. 

 

Erradicação de Exóticas – Miguel fala sobre a Catástrofe de 1967 e do Plantio de Pino na Serra 

do Mar para segurar a encosta processo n° 1421/2013 – Programa de Recuperação 

Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica, faz sua visão técnica 

de analise da função do Pino para estabilizar as encostas  - há uma certa preocupação com a 

retirada do mesmo.                                                                                                                                                                        

Para tal fim o Gestor solicitou o acompanhamento do Instituto Geologico . 

Programa Voluntariado 2014 – Miguel apresenta o Programa Voluntariado 2014, apresenta os 

voluntários , e diz que seria muito importante para o Núcleo se os voluntários fossem da 

cidade, ou pelo menos da região, intensifica o convite a Carol professora do Centro 

Universitário Modulo de Caraguá.  



Parceria Centro Comunitário Rio do Ouro – Em parceria PESM, Programa Voluntariado 2014 e 

Centro Comunitário Rio do Ouro, foi escrito um Projeto  de Interação Socioambiental , onde o 

devido o término do Projeto da FUNDACC as atividades foram canceladas, sendo assim as 

crianças que já estavam realizando as atividades perderam todo o tempo que cursaram.                                                                                           

Tendo em vista a preocupação do PESM com essas crianças que já não estarão em lugar 

seguro enquanto seus pais trabalham, ou seja, vão estar nas ruas aprendendo atos ilícitos, 

conforme acontece muito na Região do bairro Rio do Ouro, entorno do parque.                                        

Miguel - Comenta que para facilitar o acesso ao Parque é feita uma carteirinha para os 

moradores do entorno onde é feita a isenção da entrada.                                                                             

Milena do Instituto Fauser – Pergunta dos horários de atendimento do Parque e sobre os 

monitores.                                                                                                                                           

Miguel - Fala que qualquer morador do entorno tem acesso livro ao Parque com 

acompanhamento de monitores ambientais como qualquer outro visitante.                                                                 

Aprovação Cadastramento PROMATA - Carlos Rizzo faz uma breve apresentação do 

PROMATA, fala que a observação de aves é uma ferramenta de educação ambiental, uma 

forma de trabalhar com o receptivo e a inclusão ambiental dentro da UC. Conta o trabalho que 

já é feito na Base do Cambucá e Sertão da Quina em Ubatuba, onde os moradores locais 

aderiram ao projeto depois de muito trabalho para aceitação, e sendo assim alguns que antes 

caçavam, hoje com o projeto trocaram a arma de fogo por uma câmera, e assim gerar fonte de 

renda para a comunidade local.                                                                                                              

Miguel - Agradece o incentivo que teve na época em que ainda era Monitor Ambiental pela 

PROMATA na área de Observação de Aves.                                                                                         

Ezequiel PROMATA – Concorda da importância que a PROMATA teve no Sertão da Quina em 

Ubatuba, fala da capacitação e do trabalho desenvolvido com a comunidade, e que veio à 

acrescentar em muito.                                                                                                                                 

Miguel – Fala que a Fundação Florestal está em um momento, onde as oportunidades de 

projetos de educação ambiental  estão em alta,  pede que aproveitemos para criar e 

desenvolver projetos na área, que seja promovido a interação com a comunidade de forma  

que o PESM consiga se aproximar cada vez mais do entorno.                                                                                             

Robson Virgílio – Continua falando das dificuldades que o PROMATA encontrou no começo de 

seus trabalhos na aceitação da comunidade.                                                                                          

Mauro FUNDACC - Fala da possibilidade de parceria do PESM entre a FUNDACC.                                                     

Luciana Prefeitura de Caraguá - Fala da divisão que existe entre a própria comunidade, da 

tradicional e da desenvolvida, onde não há a mesma intenção de preservação.                                                    

Márcia Stasiak  - Cobra do Gestor um retorno sobre a Associação dos Monitores Ambientais 

AMAC  grupo formado pela Prefeitura de Caraguá em conjunto com o PESM. Fala da situação 

atual que a comunidade do entorno se encontra,  da violência, drogas, mortes, vê como 

alternativa o Parque que tem grande potencial, pois através de um trabalho de 

conscientização e parceria com essa comunidade, e agora também com a parceria do Centro 

Comunitário vai surgir alternativas ainda maiores  de se trabalhar com essas crianças.                                                     

Miguel - Diz que é extremamente importante essa parceria com a comunidade que a ideia é 

mesmo essa trabalhar com as crianças, pois essas serão uma ponte de informação e educação 

com os adultos.                                                                                                                                             

Daniel Programa Voluntariado - Apresenta sua proposta de vinculação com a comunidade no 



PESM, onde os objetivos principais são:                                                                                                   

- Concessão de um espaço físico dentro do PESM.                                                                                          

- Empapelamento                                                                                                                                                     

- Stop Motion                                                                                                                                                                                      

- Mangá                                                                                                                                                                                                     

- Monitor Mirin                                                                                                                                                                                 

- Guia de Observador de Aves                                                                                                                                                              

Carlos Rizzo - Dá o exemplo da experiência que teve em Ubatuba com a Guarda Mirim, se 

preocupa com o caso das leis trabalhistas, onde ele citou um caso de um menino que não pode 

trabalhar com a observação de aves, pois não era permitido por lei.                                     

Robson - Diz que pode ser verificado o assunto com o ministério público, solicita ao gestor que 

coloque como pauta de reunião com o GAEMA.                                                                                                                        

Adryan - Pergunta dos meios de comunicação que o Parque usará para trabalhar com a 

comunidade.                                                                                                                                                                                          

Miguel - Fala que os meios de comunicação a principio são essas crianças e que aos poucos 

vamos interagindo com o maior número de pessoas possível. Sobre os processos de parceria 

com a Associação dos Monitores Ambientais AMA e GAC, solicita que os interessados tragam 

novamente toda a documentação necessária para reenviarmos ao Jurídico da Fundação 

Florestal.     

                                                                                                                                                                                                     

Encaminhamentos GERCO - Robson e Denise informam que foi protocolado o documento no 

jurídico do GERCO pela Maria Angelica, e que provavelmente esta em processo de analise.                                                       

Definição Cronograma da Formação Socioambiental - Atender as ações prioritárias.                                                          

Denise - propõe grupos de trabalhos mais específicos para se trabalhar.                                                                                    

Miguel - Pede a colaboração e o comprometimento dos Conselheiros para elaboração ds 

trabalhos, que o foco seja sempre ajudar a Gestão.                                                                                                                    

Antônio PROMATA - solicita que as reuniões para o grupo de trabalho seja mensalmente, para 

facilitar asa ações. Também pede que seja criado um meio de comunicação nas redes sociais. 

                                                                                                                                                                    

Visto a necessidade, foi marcado para dia 24 de Fevereiro às 13:00 horas no PESM a primeira 

Reunião do Grupo de Trabalho.                                                                      

ENCERRAMENTO: Miguel Agradece a participação de todos os presentes. 

Foi criado um grupo de trabalho para acompanhar essa temática. 

 

Próxima Reunião do Conselho Consultivo dia 07 de Abril de 2014 ás 13:00 horas 

 

                                                                                                                                                                                        

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

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca. 



  


