
ATA DA REUNIÃO DE POSSE OFICIAL DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE ESTADUAL DA 
SERRA DO MAR- NÚCLEO CARAGUATATUBA

DATA, HORA E LOCAL: 05 de AGOSTO de 2013, às 10:00 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: Miguel Nema Neto (Presidente do Conselho), Carlos Zacchi Neto (Gerente 
do Litoral Norte e Baixada Santista) da DLN, Cristiane Palhuca (Secretária Executiva), Victória 
Tertuliana de Araújo, Heloiza Helena do Prado, Rosângela Dirce Faria Falótico, Priscila de 
Moura G. Barsotti, Luciana Soares dos Santos, Ludmila Sadokoff, Ana Cláudia Chaguri Lopes, 
Márcia Aires Amaral Stasiak, Milena Antunes Camargo Mendes, Carlos Alberto da Silva Filho, 
Robson Enes Virgílio, Antônio de Oliveira Santos, Adryan Herzog, Geison Wesley da Silva 
Duarte, Nélio Amador Bueno Junior, Rodrigo Machado, Wagner N. Lima, Beatriz T. Alves, 
Roberto Eluiro de Carvalho, Márcia Almeida Santos, Jair dos Santos, Marcelo B. Ribeiro, 
Cristiane Demarchi, Denise Formaggia, Marcos Demarchi, Flávio da Rocha Vieira, Cayo Gustavo 
Santos Morâ.

MESA: os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Miguel Nema Neto e pelo 
Gerente do Litoral Norte e Baixada Santista Carlos Zacchi Neto e secretariado por Cristiane 
Palhuca.

PAUTA DA REUNIÃO:

- Apresentação do Programa do Sistema de integrado Monitoramento (SIM) pela CFA 
(Coordenadoria de Fiscalização Ambiental).

- Situação Atual da Base de Apoio do Gravi em Natividade da Serra.

REUNIÃO:

    O Gestor Miguel Nema Neto inicia a reunião se desculpando pelo inconveniente do almoço, 
pois devido a falta de comprometimento do Buffet, que não atendeu conforme contrato, levou 
os Conselheiros a se deslocarem até um Restaurante no centro da cidade. 
Miguel continua dando as boas vindas a todos os participantes, lembrando a importância que 
o Conselho tem na Unidade de Conservação e em sua Gestão para tomada de decisão em 
diversas situações.
Miguel explica sobre o atraso no processo da publicação oficial da Portaria FF Nº138/2013, 
que devido ao projeto de reestruturação da DLN para melhor atendimento de demanda da 
Fundação Florestal fez-se necessário a troca de alguns funcionários que estavam envolvidos 
com o Conselho, segurando assim todo o processo de formalização.                                                                                                                   
Gerente Carlos Zacchi Neto confirma o atraso e também explica o ocorrido aos 
mesmos, falando também que foi contratada uma nova pessoa que futuramente estará 
prestando auxilio ao Conselho.                                                                                                                                      
Miguel Oficializa a Posse dos Conselheiros sendo os seguintes representantes:



Representação Governamental:

-Fundação Florestal:                                                   - Instituto Florestal                                                                       
Titular: Presidente Sr. Miguel Nema Neto                Suplente: Inaê Adorno de Araújo

- Defesa Civil de Caraguatatuba: 
                                                                                                            Titular: Sr. Marcos Alves Medeiros                            
Suplente: Sr. Paulo Cesar da Silva

- SMA - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
                                                                        Titular: Sr. Fabiano Vavone 
                                         Suplente: Sr. Fabio Pincinato

- Prefeitura de Salesópolis : 
                                                                                                                     Titular: Rosangela Dirce Faria 
Falótico                      Suplente: Sr. Danilo Augusto Faria

- Prefeitura de Caraguatatuba: 
                                                                                                             Titular: Priscila de Moura G. 
Barsotti                          Suplente: Luciana Soares dos Santos 

- Grupo de Vigilância Epidemiológica de Caraguatatuba 
                                                                Titular: Ana Cláudia Chaguri Lopes 
                            Suplente: Rita Angélica Ferreira Ribeiro

- Diretoria de Ensino de Caraguatatuba 
                                                                                              Titular: Ludmila Sadokoff                                             
Suplente: Simone Regiane de Almeida Cuba

- Policia Ambiental de Caraguatatuba: 
                                                                                              Titular: Rafael Brito Batista                                           
Suplente: Eliezer de Jesus Vieira

- Prefeitura de Paraibuna: 
                                                                                                                Titular: Victória Tertuliana de 
Araújo                          Suplente: Heloiza Helena do Prado     

Representação Não Governamental:

- Associação de Moradores do Bairro do Chá (AMCHA)
                                                                    Titular: Roberto de Moraes 
                                          Suplente: Nordesto dos Santos

- Grupo de Auxilio Civil (GAC)                                    - Ass. de Moradores do Bairro Rio do Ouro                                                                                           
Titular: Geison Wesley da Silva Duarte                        Suplente: Nélio Amador Bueno Junior

- Associação de Hotéis e Pousadas (AHP):                                                                                                     
Titular: Francisca Ferreira Alves                                    Suplente: Leontino Ferreira de Campos     



- Associação Comercial de Caraguatatuba: 
                                                                                            Titular: Marcel Luiz Giorgetti Santos                              
Suplente: Sávio Luiz dos Santos    

- Associação Brasileira de Criadores de Búfalos: 
                                                                           Titular: Claúdio Varella Bruna 
                                         Suplente: Gilda Brasileira de Almeida

- Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba (AEAA)                      
Titular: Paulo André Cunha Ribeiro                                 Suplente: Associação De Monitores 
Ambientais de Caraguatatuba                                          Márcia Aires Amaral Stasiak

- Instituto H& Fauser para Desenvolvimento Sustentável e Cultura 
                                             Titular: Milena Antunes Camargo Mendes                         Suplente: 
Carlos Alberto da Silva Filho

- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Ubatuba               PROMATA (Ubatuba)                                                         
Titular: Dr. Robson Enes Vírgilio                                            Suplente:  Antônio de Oliveira Santos

- Associação Caiçara Juqueriquerê (ACAJÚ)

Os representantes presentes fizeram as devidas apresentações e deu- se continuidade a 
reunião. Também foi apresentado o novo Monitor Ambiental do Parque Cayo Gustavo Santos  
Morâ  que é da área de Biologia e virá a acrescentar muito na Unidade com a continuidade dos 
trabalhos desenvolvidos na área de Observação de Aves .

É apresentado o novo Programa do Sistema integrado Monitoramento (SIM) pela 
CFA (Coordenadoria de Fiscalização Ambiental), pelo Sr. Rodrigo Machado. Ele explica a 
importância do trabalho na Gestão Ambiental Pública - o Plano das Unidades de Conservação 
Resolução 32/210 esse programa visa a participação da comunidade do entorno das UC’s 
e outros envolvidos capacitando e identificando Agentes Sociais que multipliquem essa 
fiscalização para as áreas onde estão localizadas os problemas de difícil resolução de cada 
Gestão. O objetivo é trabalhar dimensão participativa através de um processo da Gestão 
Pública, onde serão realizados três encontros e serão discutidos os seguintes temas: 
Participação, Representação e Questões Externas. Ele fala que ocorreu uma Reunião onde 
os Gestores das UC’s e os Tenentes das Policias Ambientais elencaram os problemas mais 
encontrados na fiscalização entre as duas entidades verificando a causa e atores envolvidos 
para elaboração de um Plano de Ação Estratégica para solucionar as questões. 

Esse projeto é um Piloto para discussão Sócio - ambiental, onde possa desenvolver um 
trabalho de Gestão com metodologias, diagnóstico e planejamento.  Esse diagnóstico pode ser 
utilizado com as mesmas técnicas de níveis Operacionais com Plano de Comunicação nos 
diversos setores além de fiscalização. O Sr. Rodrigo conta que a principio o Núcleo 
Caraguatatuba não era a Unidade onde seria realizado esse Piloto, mas sim o Núcleo 
Picinguaba que a Técnica Sr. Adriana Mattoso havia indicado, mas devido a alguns problemas 
encontrados no Conselho da Unidade que ainda esta em fase de reestruturação a mudança da 



escolha foi uma indicação do Sr. Gerente Carlos Zacchi Neto, pois a Unidade está totalmente 
apta a receber o programa.                                                                                                                  
Carlos Zacchi faz uma colocação, que o tema a ser desenvolvido pode ser ocupação de Áreas 
de Risco que é uma problemática muito encontrada no Núcleo Caraguatatuba e em outras 
UCs.                                                                                                                                                                   
Rodrigo CFA fala que sua entidade disponibiliza de materiais CDs, Caderno e informações 
Técnicas que servem de apoio para uma analise dessa problemática.                                     
Carlos Zacchi fala sobre a participação da Promata (Associação de Moradores para a 
Recuperação e Preservação da Mata Atlântica) no Conselho e conta casos onde a Educação 
Ambiental já ajudou a resolver diversos casos como exemplo um caçador que hoje é um 
observador de Aves e viu através da Promata que é mais importante preservar do que caçar, 
essa atividade bem planejada pode gerar renda a essa parte que esta diretamente envolvida 
com as UCs a comunidade do entorno.                                                                                         
Robson (OAB) ressalta que se deve verificar a causa para conseguir entender o princípio desse 
problema.                                                                                                                                              
Carlos Zacchi mais uma vez fala dessa importância de ação por parte do Conselho e 
instituições envolvidas em conjunto para uma parceria com a CFA para sistematização do 
Projeto (SIM) que é um piloto de um processo que se inicia para podermos solucionar os 
temas mais encontrados nas UC’s de difícil resolução.                                                              
Rodrigo (CFA) Fala sobre o potencial que temos em toda nossa região e nota alguns avanços 
que estamos tendo como os projetos de Pesquisas que acontecem na Serra Do Mar.                  
Carlos Zacchi continua expondo como exemplo os Projetos de Pesquisa de DNA, Tamanho de 
Sementes do Fruto Juçara e as causas dessa transformação que ocorre no tamanho das 
sementes, com a Implantação do Plano de Monitoramento será muito mais fácil encontrar as 
causas e resultados.                                                                                                                            
Márcia Stasiak diz que deve se trabalhar com a comunidade do entorno que esta diretamente 
envolvida em tudo que acontece com a Unidade de Conservação, dando informações e 
capacitação a essa comunidade. Roberto de Paraibuna (Brasil Ambiente Esportes) comenta a 
especulação turística nas UC’s e pergunta o que se pode ser feito para fiscalizar toda essa área 
grandiosa do Parque. Rodrigo da (CFA) analisa a questão e fala que deve ser feito um balanço 
para essas questões serem claras e resolvidas.                                                                              
Carlos Zacchi propõe que o Conselho crie propostas em conjunto para serem discutidas em 
outros conselhos do município, que também estão envolvidas em todo esse processo, para 
uma integração. Ficou decidido que fossem criados grupos de trabalho com temas atuais que 
estão em alta em nossa região.                                                                                                         
Denise Formaggia reforça que a metodologia a ser usada deve ser clara na construção do 
Plano de Manejo que é um dos temas a ser discutidos nos grupos de trabalho, comenta o caso 
da Fazenda Serramar que é uma área rural e a preocupação é da ocupação desordenada desta 
área que futuramente causará grandes impactos, reforça que deve se ter mais fiscalização e 
controle deste território que também faz parte do Parque, é necessária uma revisão do 
zoneamento do local.                                                                                                                       
Adryan Herzog cita as construções que já causam impacto, pois estão no entorno do Parque 
como exemplo: Fundação Casa de Caraguatatuba, e o Presídio (CDP).                                   
Denise Formaggia fala da proposta do gerenciamento costeiro da região (GERCO) e as 
discussões sobre o assunto, fala ainda que o processo está parado devido às manifestações da 



sociedade civil de Ilhabela, que foram contra a proposta da prefeitura municipal. Ressalta a 
importância da aquisição de conhecimento de todo o processo que envolve o Zoneamento 
Ecológico-Econômico, por parte dos conselheiros. Também comenta a importância de um 
Grupo de estudo para analisar o Plano de Manejo e adequações necessárias.                                  
Carlos Zacchi sugere que seja criado informativo para os Conselheiros estarem por dentro dos 
assuntos atuais que estão em alta.                                                                                                 
Priscila (Prefeitura de Caraguatatuba) fala da importância do Plano Diretor dos Municípios. 
Márcia Stasiak  comenta sobre a urbanização da pobreza e ocupações irregulares.                 
Base Gravi- Miguel faz uma breve apresentação com fotos do local, conta a história do nome 
da base que foi escolhido devido ao funcionário Gravi que foi assassinado em trabalho na 
fiscalização, por caçadores na década de 90.                                                                                            

Carlos Zacchi fala sobre a estratégia de construção da base no local, devido segurança da 
Trilha dos Tropeiros e apoio nas Fiscalizações. Também cita as dificuldades encontradas como 
falta de energia, estacionamento, vigilância que esta sendo realizada no período diurno, mas 
que brevemente terá cobertura de posto 24 horas. Foi levantada a questão da função que terá 
esta Base de apoio, e Miguel diz que ainda poderão ser definidas em conjunto nas próximas 
reuniões do Conselho.

ENCERRAMENTO: Miguel Agradece a participação de todos os presentes.

Ficou definido que os Grupos de Trabalho serão divididos em dois temas:

Gerenciamento Costeiro (GERCO) - Data 02 de Setembro das 13:00 ás 15:00 horas.                                      
-                                                             - Data 07 de Setembro das 8:00 ás 10:00 horas.

Plano de Manejo                               - Data 02 de Setembro das 15:00 ás 17:00 horas.                                                                                                                                                                                                    
-                                                             - Data 07 de Outubro das 10:00 ás 12:00  horas.

Próxima Reunião do Conselho Gestor dia 07 de Outubro ás 13:00 horas

Declaro que ATA presente foi realizada conforme acontecido na Reunião.   

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca.

 


