
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DO MAR NÚCLEO CARAGUATATUBA 

REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2014. 

DATA, HORA E LOCAL: 02 de junho 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: Presidente Miguel Nema Neto, Secretária Executiva 

Cristiane Palhuca, Denise Formaggia, Antônio de Oliveira Santos, Priscila 

Borsotti, Milena A.C. Mendes, Daniel A. Barros, Adryan Herzog, Rita Angelica 

Ribeiro, Paulo André Cunha Ribeiro, Graziela Costa, Ludmila Sadokoff, Carlos 

Rogério dos Santos Júnior, Abner Shimidt. 

 

MESA: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Miguel Nema Neto, gestor do 

Núcleo Caraguatatuba do PESM e secretariado pela Sra. Cristiane Palhuca, 

monitora ambiental. 

 

 Miguel Nema Neto - Inicia a reunião dando as boas vindas aos presentes, e 

agradece mais uma vez a participação de todos. 

 

Denise Formaggia - Fala sobre a capacitação dada pela Coordenadoria de 

Fiscalização e os grupos de trabalho que estão dando continuidade às 

demandas apresentadas, e sobre as ações que estão sendo desenvolvidas.                                                                                              

Como primeira ação – Inserir as escolas do entorno do PESM através da 

Secretária de Educação – A Secretaria por sua vez, informou que já esta sendo 

realizadas atividades nas escolas com temas abordando o Parque Estadual e 

também visitas na unidade. Fica decidido que deve capacitar os Monitores 

Ambientais do Parque sobre temas relevantes que ainda não são passados as 

escolas, como ocupação irregular, fiscalização etc. Denise também informou 

que não conseguiu reunião com a as Associações de Hotéis e Pousadas e 

Comercial.                                                                                                                                            

Milena Antunes – Informa que em Paraibuna não há Associação ativa, de 

Hotéis e Pousadas, que seria mais viável ir de porta em porta para conversa 

sobre o desenvolvimento do Turismo na região. 



Miguel - Apresenta os resultados da Reunião que teve em São Paulo no 

Núcleo Águas Claras sobre a Formação Socioambiental-SIM. Diz que o 

desempenho do Conselho Gestor do Núcleo Caraguatatuba foi elogiado pela 

Fundação Florestal e Coordenadoria de Fiscalização Ambiental- CFA, pois os 

conselheiros estão dando o devido andamento às atividades realizadas na 

Capacitação e trabalhando através dos GT’s de forma eficiente. Também 

mostra a apresentação que foi dada em São Paulo, e os avanços que o 

conselho está alcançando em relação às outras Unidades de Conservação que 

também recebem o programa. Miguel diz que recebeu Planos de Trabalho de 

empreendimentos propostos na Fazenda Serramar, como mineração e 

construção de um aeródromo, ambos inseridos na zona de amortecimento do 

Parque. 

Denise Formaggia - Pergunta quem são os órgãos licenciadores desses 

empreendimentos.                                                                                       

Miguel - Informa que os órgãos licenciadores são a CETESB, ANAC, etc., 

continuando ele informa da criação no Núcleo Padre Dória do Parque Estadual 

da Serra do Mar, onde a Gestora é a Ana Wuo, conselheira do PESM Núcleo 

Caraguatatuba. Também lamenta por não conseguir agenda, para estar 

presente nas ultimas reuniões do Conselho, por estar nos Cursos de 

Capacitação dos Gestores pela Fundação Florestal. 

Assessoria de Comunicação - Miguel informa que algumas instruções foram 

passadas pela Assessoria de Comunicação-FF, e que todo material de 

divulgação do PESM, a ser produzido pelo Conselho Gestor, deve ser 

encaminhado previamente para o setor, para avaliação e autorização. 

Paulo André – referente ao desenvolvimento do Turismo no PESM, diz que 

esteve em reunião com os representantes da Associação Comercial de 

Caraguá, e eles cobram um roteiro mais específico sobre o parque, para que 

possam fazer uma melhor divulgação em seus estabelecimentos com os 

atrativos e demais do Núcleo. 

Miguel – Informa aos conselheiros que a Fundação Florestal está com novo 

diretor regional (DLN), o Sr. Ícaro Aeronovich da Cunha, ex-conselheiro do 

Núcleo São Sebastião, e que estão previstas reuniões para o andamento da 

estruturação da Estrada do Rio Pardo e Limeira. Essa base interligará os 



Núcleos Caraguatatuba, São Sebastião e Padre Dória, facilitando a fiscalização 

e aprimorando o ecoturismo na região. 

Cristiane - Fala sobre o curso de capacitação denominado “Introdução às 

Geociências”, a ser ministrado pela professora Maria da Glória – Instituto de 

Geociências da USP, nos dias 12 e 13 de junho no PESM NUCAR e convida 

todos  os conselheiros a estarem participando. 

Paulo André – pergunta sobre criação de projetos para a UC.                                                            

Luciana Barsotti – Explica que os grupos de trabalho foram criados para 

atender as demandas de ações já existentes na comunidade, e depois pensar 

em criação de demais ações. Também fala sobre a proposta de criação de uma 

Sala Verde (Município Verde-Azul) no PESM Núcleo Caraguatatuba para o 

desenvolvimento de atividades ligadas à Educação Ambiental. 

Miguel – Informa sobre os eventos a serem realizados no PESM: 

Evento Semana do Meio Ambiente – do dia 03 ao dia 08 de junho plantio de 

mudas nativas, no dia 08 teremos um Seminário com diversos palestrantes. 

Programação:  

Data: 08 de Junho de 2014 - domingo 
 
Local: Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo de Caraguatatuba- Rua do 
Horto Florestal, nº1200, Bairro Rio do Ouro – Caraguatatuba -SP 
 
Horário: 14h00 às 20h00 
 
Objetivo: O evento tem como principal objetivo integrar a comunidade do 
entorno e as instituições de ensino envolvidas diretamente e indiretamente com 
a UC , interagindo através de palestras, visando à importância do 
conhecimento para promoção da Preservação e Conservação do Meio 
Ambiente. 

Abertura 
 
14h00 -Apresentação da UC - Gestor Sr. Miguel Nema Neto 
 
14h30 -15h00 -Apresentação do Grupo de Apoio Civil GAC - Presidente Sr. 
Geison Duarte e Sub- Tenente Emanuel Carvalho 
 
15h00-15h30 – Importância da Preservação da floresta – Doutora em Biologia 
Karolina Dória – Modúlo/Unicsul 
 
15h30 – 16h00- Coffee Break 
 



16h00 – 16h30- A Cartografia e o Geoprocessamento como Ferramenta na 
Gestão de Unidades de Conservação – Ewerton Talpo – Geografo e 
Mestrando no Programa de Pós – Graduação em Geografia Humana da 
Universidade de São Paulo – USP 
 
16h30 – 17h00 – Oceano e o Ser Humano – Uma Visão Oceanográfica dos 
Fenômenos que afetam a Humanidade – Monitor Ambiental PESM 
Caraguatatuba/ Oceanógrafo - Daniel Assis Barroso  
 
17h00 – 17h30 – Apresentação Instituto H Fauser - Paraibuna - Milena A. de 

C. Mendes - Coordenadora de Educação Científica PJ-MAIS Paraibuna 

/ Instituto H&H Fauser. 

17h30 – 18h00 - A Relação entre Destruição de Ambientes e Zoonoses - Maria 
Halina Ogrzewalska Bióloga, CRBio-01, 97260/01-D. Possui mestrado em 
biologia pela Universidade da Varsóvia, Polônia (2003), doutorado (2009) e 
pós-doutorado (2012) em Epidemiologia Experimental Aplicada Às Zoonoses 
pela Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), 

18h00 – 18h30 – A Importância das Unidades de Conservação na Zona 
Costeira - Gerência Litoral Norte e Baixada Santista da Fundação Florestal - 
Carlos Zacchi Neto 

19h00 – 20h00 – Trilha Noturna do Jequitibá (obrigatório uso de calçado 
fechado, tênis ou bota). 
 

Festival Rota Gastronômica do Cambuci: 06 de Julho – domingo das 9h30 

às 17h30. 

Paulo André – diz que ajudará com o empréstimo das mesas para o evento. 

                                                                                                                                                      

ENCERRAMENTO: Miguel agradece a participação dos conselheiros na 

reunião e estimula a continuidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Encaminhamentos- Cristiane enviar: 

 Programação dos eventos 

 Contato dos participantes da Rota do Cambuci à Priscila da SMA                                                            

 Material produzido pelo conselho para divulgação à assessoria de 

comunicação da FF. 

 Roteiro das Trilhas do PESM utilizados pelos Monitores Ambientais. 

 

 

 



Reuniões: 

Próxima reunião do GT – Mobilização e Integração dia 09 de junho.      

Próxima Reunião do Conselho Gestor dia 04/08/2014 às 13h00. 

 

 

 

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

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca. 

  


