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ATA DA 6° REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE ESTADUAL DA 

SERRA DO MAR NÚCLEO CARAGUATATUBA 

REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2014. 

DATA, HORA E LOCAL: 04 de AGOSTO 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 do Conselho Gestor Miguel Nema Neto , Secretária 

Executiva Cristiane Palhuca, Denise Formaggia,  Robson Virgílio, Priscila Borsotti,  

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

Bitencourt,  José Bruno Toledo, Rita Angelica Ribeiro, Luciana Soares dos Santos, 

Lucinéia Camara da Silva, Heloiza Helena do Prado, Gabriella Schumacher, Cayo 

Môra, Carlos Rogério dos Santos, Paulo André Ribeiro, Diego Luciano Cardoso,                                                                                                                      

MESA: os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Gestor Sr.Miguel 

Nema Neto e secretariado pela Sra. Cristiane Palhuca. 

PAUTA DA REUNIÃO:                                                                                                         

- Apresentação Mariposas e Borboletas                                                                                                         

- Devolutiva do Setor de Comunicação FF- Material Encaminhado pelo Conselho    

Gestor                                                                                                                                                  

- Interação Socioambiental  Monitores Ambientais                                                                                

- Apresentação Produto 1OZ Design                                                                                                            

- Apresentação dos Últimos Acontecimentos no PESM (eventos, capacitação, 

visitantes, etc.)    - Informes GT´s                                                                             

Miguel- Inicia a reunião dando as boas vindas aos representantes, agradece a 

presença e dedicação dos conselheiros com o Conselho.                                                                        

Apresentação Mariposas & Borboletas - Monitoras Lucinéia e Gabrielle  - Registro 

fotográfico em 2014 no PESM Caraguatatuba e importância da Observação das 

borboletas e mariposas.                                                                                          



 

          

Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo – CEP 02377-000 

Tel.: 11 2297 5000 – www.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal 

Miguel - explica que o período de maio e Junho foram os meses de maior número de 

espécies devido às roçadeiras estarem em manutenção.                                                                                 

Karolina - sugere que além de só se fotografar as espécies, seja também realizado  

um estudo sobre o assunto, para futuros artigos, pesquisas etc.                                                                      

Miguel - Diz que é possível futuramente  a observação de borboletas e mariposas, 

mas que no momento vamos dar continuidade ao trabalho de observação de aves.                                       

Devolutiva do Setor de Comunicação FF - Questões: 

1- Há necessidade de encaminhar para aprovação da FF, o material de 

divulgação impresso já aprovado pelo Conselho? A FF faria a arte 

gráfica? Sim, o conteúdo deverá ser aprovado previamente pela ACOM da 

FF e a arte também deve ser feita por aqui. 

2- Há necessidade de encaminhar para aprovação da FF, o material de 

divulgação impresso já aprovado pelo Conselho? A FF faria a arte gráfica? 

Não. Todo material de divulgação das UCs administradas pela FF devem 

seguir o manual de identidade visual da instituição. Os logos de possíveis 

parceiros, apoiadores e patrocinadores devem constar, também, de 

acordo com o nosso manual. 

3- Qual é o procedimento para aprovação do texto (Minuto Ecológico) a ser 

divulgado na rádio?  Tanto a UC como a ACOM podem produzir o 

conteúdo. O ideal é e que haja uma troca de ideias antes, para que os 

temas a serem divulgados sejam estratégicos para a UC, relacionados a 

fatos que estejam em pauta no momento da veiculação ou curiosidades e 

exclusividades da UC. Caso seja do interesse da UC e do Conselho que a 

ACOM da FF produza o conteúdo, precisaremos de um briefing e do 

tempo estimado que teremos disponível para este programete. 

4- O gestor da unidade pode dar entrevista na rádio, para divulgação de eventos 

(ex. Rota do Cambuci, Natal pela Paz, etc.)? A cada pauta deve-se consultar, 

com antecedência, Diretoria/Gerência regionais para a definição do porta-

voz mais adequado para o tema a ser abordado, com acompanhamento 

da ACOM da FF. 
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5-  Devido à dificuldade dos visitantes chegarem ao parque, é possível a 

confecção e instalação de placas de sinalização/indicação externa,  

patrocinadas por terceiros? Se possível, quais os procedimentos? Esta 

questão deve ser direcionada ao Núcleo de Novos Negócios e Parcerias.                                                                                        

Interação Socioambiental  Monitores Ambientais PESM                          

1. Reunião dos monitores para a atualização das atividades de Uso Público 

(Ocupação irregular, resíduos sólidos, água, geologia, serviços ecossistêmicos.                                                                                                                   

2-Inclusão da monitoria ambiental nos GT’s;                                                      

3-Proposta de reunião com os municípios de Natividade da Serra e Paraibuna 

(Operacionalização da Base Graví- Ed. Ambiental);                                            

4-A pesquisa “Formação Socioambiental” foi um sucesso na SMA e a equipe 

CFA conseguiu prorrogar o prazo, sendo Caraguatatuba o piloto da formação 

teremos um acompanhamento mais próximo.                                                                                     

Miguel - sugere para Paraibuna e Natividade da Serra que sejam agendadas 

visitas para as escolas conheceram o PESM e incluir a Base do Graví no 

roteiro de Uso Público do PESM, dando assim utilidade ao espaço de forma 

que venha ser trabalhada a Educação Ambiental também no Alto da Serra.                                                                                                                      

Diego e Cristiane – Informam que o trabalho de Interação Socioambiental, já 

vêm sendo realizado desde 2009 com as escolas do entorno, principalmente 

com a escola Bernado Ferreira Louzada que está localizada na da área do 

PESM.                                                                                                           

Diego – Também fala sobre a reestruturação que ele como coordenador do 

Uso Público desde 2010 está realizando em conjunto com os outros monitores 

ambientais, para atender melhor a demanda de visitação da UC.                                                                                                                   

Daniel – Fala da problemática do entorno do PESM o Lixo, e das atividades 

que os monitores vêm desenvolvendo para minimizar o impacto causado, como 

a confecção de placas de sinalização, limpeza nas áreas degradadas, propõe 

também que sejam realizadas atividades de Educação Ambiental em parceria 

com a Prefeitura de Natividade da Serra no alto da serra.                                                                                

Rafela Liderrol - coloca como exemplo do trabalho que é feito pela sua 

empresa no entorno dos locais onde eles realizam suas atividades, tem todo 

um processo de educação, através de ações ligadas a preservação e 



 

          

Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo – CEP 02377-000 

Tel.: 11 2297 5000 – www.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal 

conservação do Meio Ambiente.                                                                                  

Luciana e Priscila SMA Caraguá – a respeito da confecção de placas de 

sinalização, elas solicitam que seja encaminhada cópia do ofício encaminhado 

ao setor de trânsito de Caraguatatuba, para que também possam dar uma 

cobrada.                                                                                                        

Rafaela Liderrol – diz que através de oficialização as empresas terceirizadas 

assim como a LIDERROL como forma de compensação ambiental ao PESM 

podem ajudar na confecção das placas.                                                                                                                                                 

Últimos acontecimentos PESM Núcleo Caraguatatuba                                                                

Diego – Fala sobre os últimos acontecimentos no Núcleo, fala que estamos  

trabalhando para que seja cada vez melhor executado o plano de trabalho 

realizado pelo conselho gestor dos GT´s interação e educação ambiental com 

o entorno do PESM e todos os outros visitantes; 

1- Vistoria IPT na Estrada Parque Rio Pardo/ Limeira; 

2- Semana do Meio Ambiente (Plantio de mudas, Oficina de Reutilização de 

Materiais, Palestras Comunidade do Entorno- Rio do Ouro); 

3- Apoio do PESM ao Dia do Meio Ambiente, na Praça Cândido Mota 

(FUNDACC);     

4- Exposição Fibra de Bananeira- Apoio FUNDACC; 

5- 1º Seminário de Meio Ambiente (08/06); 

6- Rota do Cambuci 

7- Capacitação Monitores Ambientais - Introdução às Geociências – Instituto de 

Geologia da USP                                                                                                                      

Miguel- apresenta o Produto 1 OZ Design, sendo o projeto contratado pela FF 

para atender a demanda de identificação visual do PESM, fala sobre a 

importância é a criação dos cenários para os centro de visitantes e bases dos Núcleos 

do PESM. 

Informes GT´S                                                                                                                            

Denise – mais uma vez fala sobre se trabalhar com a comunidade do entorno do parque no 

tema ocupação irregular, comenta que a Ludmila da Diretoria de Ensino de Caraguatatuba 

informou que a escola Mario Trombini, já faz um trabalho sobre esse assunto e que podemos 

utilizar como exemplo para se trabalhar com as outras escolas.                                                 
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Luciana – Sugere que no inicio do ano letivo das escolas em janeiro, os monitores participem 

da reunião sobre as atividades a serem realizadas, o plano de trabalho da Secretaria de 

Educação, e coloquem como pauta o programa de educação ambiental do PESM.                               

Denise – solicita que os Conselheiros participem mais ativamente e acompanhem na 

construção do roteiro que vêm sendo elaborado pelo setor de Uso Público, através de visitas 

as trilhas do parque quando os monitores estiverem recebendo escolares, também solicita que 

seja encaminhado para os conselheiros o cronograma de visitação do mês.                            

Priscila – Fala sobre o programa P2R2-de riscos e emergencial – informa que a CETESB 

cobrou a presença do PESM Caraguatatuba nas reuniões.                                                                                           

Karolina - pede que os monitores solicitem a Secretária de Educação o Plano Pedagógico  

anual para dar prosseguimento ao projeto com as escolas municipais.                            

Cristiane -  Solicita ao pessoal da PROMATA a continuidade do projeto de curso para a  

observação de aves com a comunidade do entorno.                                                           

Robson – comenta que vai cobrar a associação sobre o assunto para continuidade dos 

trabalhos do GT Educação Ambiental.                                                                           

ENCERRAMENTO: Miguel agradece à atenção de todos e dá por encerrada a 

reunião.                                                                                                                

Reunião do GT – Educação Ambiental – Dia 12/08/2014 às 14h00 – PESM 

Caraguatatuba.   Encaminhamentos PESM aos Conselheiros –                                                                                           

- Cronograma Visitação mês de Agosto                                                                                                          

- Ata da Reunião                                                                                                                                             

- Apresentação Eventos                                                                                           

Próxima Reunião do Conselho Consultivo dia 06/10/2014 às 13:00. 

 

 

 

 

 

Declaro que a presente ATA foi realizada conforme Reunião.                                                     

Responsável pela ATA - Secretária Executiva do Conselho Cristiane Palhuca. 


