
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO 

MAR NÚCLEO CARAGUATATUBA 

REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2014. 

DATA, HORA E LOCAL: 07 de Abril de 2014, às 13 horas, no Centro de Visitantes do Parque 

Estadual da Serra do Mar Núcleo Caraguatatuba ,  Rua do Horto Florestal  , número 1200, Rio 

do Ouro, na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. 

PARTICIPANTES: Suplente Inaê  Araújo , Secretária Executiva Cristiane Palhuca, Denise 

Formaggia,  Robson Virgílio, , Isaura Monteiro dos Santos, Antônio de Oliveira Santos, Priscila 

Borsotti,  Karolina Dória, Milena A.C. Mendes, Daniel A. Barroso, Eduardo Souza, Victória 

Zanato, Henrique Ernes Virgílio, Adriana Neves Silva, Adryan Herzog, Vandré Fossaluza, Bruno 

Oliveira, Beatriz T. Alves, Cristiane Demarch, Beatriz Louvision, Wagner N. Lima.  

MESA: os trabalhos foram presididos pela Suplente Sra.  Inaê Araújo  e secretariado pela Sra. 

Cristiane Palhuca. 

PAUTA DA REUNIÃO: 

- Apresentação Instituto  Fauser -PJ -MAIS PARAIBUNA 

- Apresentação (capacitação) PROMATA 

- Devolutiva Capacitação Socioambiental (SIM) Coordenadoria de fiscalização. 

 

 Inaê Araújo- Inicia a reunião dando as boas vindas aos representantes, e justifica a falta do 

Presidente do Conselho por estar em uma Capacitação de Gestores da Fundação Florestal no 

Núcleo Picinguaba da Serra do Mar (Ubatuba). 

 

Milena Antunes Instituto Fauser  - Faz apresentação sobre o PJ-MAIS Paraibuna que é um 

programa de jovens para capacitação na área ambiental e iniciação cientifica, também ensina 

sobre turismo sustentável, pedagógico e rural, promovendo assim a integração desses jovens 

na sociedade. O projeto se trata de um núcleo ecoprofissional  onde se prepara o jovem para 

trabalhar e fomentar ações na comunidade, popularizando a ciência.                                                                                                                                                            

O jovem Bruno S.S. Oliveira conta sua experiência no programa e apresenta sua iniciação 

científica sobre a história da Represa de Paraibuna.                                                                                         

Robson Virgilio (OAB/PROMATA) - Faz breve apresentação sobre a PROMATA e Antônio 

Oliveira apresenta a capacitação para Iniciação a Observação de Aves, apresenta o histórico 

das Aves no Litoral Norte, identificação das aves: anatomia, cantos, silhuetas, voos, bicos e 

penas, ambientes, extratos, reprodução, ninhos, nomes populares, nomes científicos, Wiki 

Aves, e como observar as aves.                                                                                                                 

Robson Virgílio - Fala sobre os grupos de trabalho, os canais de comunicação a ser usados para 

divulgação do PESM e educação ambiental.                                                                                           

Denise Formaggia – continua falando sobre os grupos de trabalho, sobre a mobilização social – 



escolas do entorno da UC, verificar se já existe algum trabalho na delimitação do PESM, e 

começarmos a trabalhar com as escolas do bairro do Rio do Ouro, pois já existe uma 

proximidade e facilidade de interação. Também fala da importância da divulgação do Parque 

na região e da divulgação através da Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba se há 

uma possibilidade dessa parceria.                                                                                                    

Adriana Neves  - explica que toda divulgação deve ser solicitada ao setor de Comunicação da 

da Fundação Florestal  para devida autorização - uso de ferramentas para essa divulgação – 

Blogs, Face Book, sites etc .                                                                                                                       

Beatriz CFA - Faz a devolutiva das Oficinas de Capacitação Socioambiental apresentando 

gráficos e temas. 

- O que alcançamos                  - 7Polos Trabalhados                   - 8 Conselhos com Planos de Ação                                                                                                                                      

- Por onde caminhar                 -  5Polos com ciclo concluído    - 120 Causas Levantadas                                                                                                                                         

- Observação sobre a FS           - 467 Participantes                      - 12 Causas em Foco                        

- 51 Ações Constituídas  

Também apresentou as Causas: Econômicas e Sociais, número de participantes, e 

porcentagem de participação da sociedade civil e organizações Publicas.                                                                

Wagner CFA  - Fala que através das apresentações do Instituto Fauser e PROMATA já podemos 

observar o acontecimento da devolutiva, pois já esta sendo trabalhado as ações pensadas na 

capacitação, diz que é necessário um planejamento  na organização dessas ações para que não 

se perca o foco.                                                                                                                                          

Adriana Neves – incentiva a criação de um cronograma para estabelecer resultados das ações 

trabalhadas para autorização da Fundação Florestal na divulgação e produção de materiais.                            

Denise Formaggia - Cobra investimentos da Fundação Florestal  ou parcerias com a Prefeitura, 

DER entre outros órgãos em Sinalização para acesso ao PESM, pois é muito difícil o acesso sem 

essas placas informativas. 

Informativos  Denise Formaggia:  

- Manifestação Conselho sobre  Gerenciamento Costeiro(GERCO) – foi encaminhado para São 

Paulo - No aguardo de retorno.                                                                                                                             

- 28 de Abril ás 18:00 horas Audiência Pública IBAMA EIA-RIMA etapa ll  -Tebar  Club em São 

Sebastião. 

                                                                                                                                                        

ENCERRAMENTO: Beatriz (CFA) agradece a participação dos conselheiros na capacitação 

Socioambiental  e estimula a continuidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Próxima Reunião do Conselho Consultivo dia 02/06/2014  ás 13:00. 

 

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

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca. 

  


