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Ao dia 11 de Abril do ano de 2018, às 09h45m, no Sindicato Rural Patronal 

de Paranapanema - SINDIPAR, localizado no município de Paranapanema-SP, 

reuniram-se os membros do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de 

Paranapanema e demais instituições/pessoas para participar da reunião - 

etapa Zoneamento, do referido conselho. O Presidente do Conselho 

Consultivo, Dr. Edgar Fernando de Luca se apresentou, fez a abertura de boas 

vindas aos presentes e expressou a importância do Plano de Manejo, 

ressaltando a importância dos membros do conselho e dos demais presentes 

para participarem da oficina de zoneamento, pauta da presente reunião. Edgar 

inicia a reunião destacando a etapa de Zoneamento e das demais etapas, 

passadas ou futuras, apresentando a programação destas e solicita aos 

presentes uma rodada de apresentações pessoais. Dentre os presentes 

estavam os seguintes representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

– SMA: Edgar de Luca – Pesquisador do Instituto Florestal – IF; Roque Cielo, 

Pesquisador IF; Mônica Pavão – Pesquisadora IF; Maurício Ranzini – 

Pesquisador IF; Elaine Rodrigues – Pesquisadora IF; Leni Meire – Diretora do 

Serviço de Comunicação IF; Alessandra Nicolau – Técnica em Educação 

Ambiental IF; Maria Luiza Palmieri – Técnica em Educação Ambiental IF; 

Beatriz – SMA e Simone SMA. Seguida as apresentações e dando 

continuidade, Edgar cita Elaine Rodrigues e Roque Cielo, que apresentarão, 

respectivamente, a concepção metodológica de zoneamentos de unidades de 

conservação e o zoneamento da Estação Ecológica de Paranapanema. O 

Presidente explana sobre a apreciação e aprovação do Regimento Interno da 

Estação Ecológica de Paranapanema, que deverá ocorrer após a oficina do 

zoneamento. A pesquisadora Elaine complementa com um breve 

esclarecimento do regimento interno, como funcionará a votação e o quão 

importante é o comparecimento de todos os presentes e ressalta novamente 

como é formado o Conselho Consultivo. Elaine termina os esclarecimentos e 

Edgar passa a palavra a Simone, que fará explanações sobre as devolutivas 

das contribuições sobre o diagnóstico da Estação Ecológica, tema da última 

reunião do Conselho Consultivo. Simone explica as fases possíveis de 

contribuições públicas a todas as etapas de elaboração do Plano de Manejo, 

cuja etapa final é a reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

CONSEMA. Relembra a importância da participação social na elaboração dos 

Planos de Manejos, e que, além da participação diretamente nas reuniões do 

Conselho Consultivo, qualquer cidadão pode apresentar sugestões em outros 

canais, como os formulários eletrônicos, por meio da página da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SMA ou do Instituto Florestal; ou, ainda, por outras 

formas, como por escrito, com endereçamento à qualquer da duas instituições; 

e também diretamente com os gestores das unidades de conservação. A 

respeito da oficina anterior, etapa diagnóstico, estiveram presentes 31 pessoas, 

dentre conselheiros, convidados e demais membros, ressaltando que as 

contribuições são analisadas pelo Comitê Gestor de Planos de Manejo da 

SMA, podendo estas ser aceitas, na íntegra, com alterações, ou não aceitas, 



mediante análise técnica das propostas. Em casos de não aceitação o Comitê 

Gestor apresenta seus argumentos para cada decisão. Simone fomenta a 

etapa devolutiva e manifestação do conselho, explicando novamente as fases 

de consulta pública e deliberação, expressando o resultado da avaliação do 

diagnóstico, dos depoimentos e do grau de satisfação. Beatriz complementa a 

importância de avaliação e o apoio dos presentes, a qualificação dos materiais 

apresentados e pede para que todos visitem a página virtual e que 

acrescentem as informações importantes na qual julguem necessárias. 

Também sugere a divulgação para a sociedade do entorno, com intuito de 

atingir maior participação social nas etapas de elaboração do Plano de Manejo. 

Simone encerra sua apresentação explicando sobre a dinâmica da etapa de 

Zoneamento, passando a palavra para Elaine, que agradece ao Presidente do 

Conselho e ao conselheiro Cassio Lema, SINDIPAR, pela disponibilidade do 

local. Elaine inicia apresentando seus colegas pesquisadores do Instituto 

Florestal, Maurício Ranzini, Monica Pavão e Roque Cielo, e cita a elaboração 

do zoneamento da Estação Ecológica de Paranapanema. Elaine explica o 

passo a passo da elaboração do Zoneamento, como ele é composto, qual a 

concepção dos Zoneamentos das unidades de conservação do Estado, quais 

os critérios para delimitações, explanando sobre o Meio Físico, Meio Biótico e 

Meio Antrópico. Elaine explana sobre quais são os objetivos das Zonas, de 

preservação, de conservação e de recuperação. Elaine encerra passando a 

palavra ao pesquisador Roque Cielo, que apresentará uma minuta do 

Zoneamento da Estação Ecológica de Paranapanema. Roque se apresenta, 

falando da sua profissão e de seus conhecimentos na unidade, de sua 

participação na seção e de todo o seu trabalho relacionado a esta unidade de 

conservação. Roque apresenta a composição do zoneamento interno da 

unidade e da Zona de Amortecimento. Explana sobre o uso da terra no entorno 

da Estação Ecológica (Zona de Amortecimento) composta por 70% com 

agricultura, 27% de vegetação nativa e 3% com usos alternativos. Roque 

apresenta as diretrizes e normas gerais da ZA, suas restrições, incentivos, 

consideração sobre a legislação, fauna e flora. Citou exemplos como a 

ocorrência de Javaporco, o uso de defensivos agrícolas. Propriamente a 

respeito da restrição de pulverização aérea numa faixa de 300 m do limite da 

Estação Ecológica houve uma série de debate de opiniões, com participação 

marcante de presentes na reunião, principalmente proprietários vizinhos à 

unidade. Os proprietários favoráveis ao uso de defensivos, de uma maneira 

geral, argumentaram que o uso destes deveria seguir a recomendação do 

fabricante, pois estas já contemplam a proteção da vida, sejam elas da 

vegetação, da fauna ou das pessoas. Edgar argumenta que as manifestações 

e, principalmente as propostas, devem ser apresentadas nas mesas 

preparadas para a oficina desta reunião. E que apenas propostas escritas 

serão apreciadas pelo Comitê Gestor. Encerrada a apresentação da minuta de 

zoneamento, Simone faz a abertura das mesas de oficina, sendo elas: mesa da 

Zona de Amortecimento, onde estarão presentes como apoio, Leni Meire, 



Monica Pavão, Malu Palmieri, Beatriz, Simone e Roque; e mesa do 

Zoneamento interno, com a presença de Edgar, Elaine, Alessandra Nicolau e 

Maurício Ranzini. Em determinado momento de ocorrência dos debates nas 

mesas, Edgar solicita um momento de pausa para apresentação da Instrução 

Normativa n° 2 de 3 de Janeiro de 2008, com intuito de dirimir dúvidas a 

respeito da proposta de uma faixa de 300 m dos limites da Estação Ecológica, 

na qual se propõe a restrição ao uso de defensivos agrícolas. Beatriz e Simone 

fazem um debate a respeito das opiniões apresentadas durante a oficina e 

encerram a mesma. Ficou a próxima reunião do Conselho Consultivo, etapa 

Programas de Gestão, por consenso, agendada para 10/05/2018 das 17h 30 

ás 22h, no mesmo local. O Presidente Edgar agradece pela presença de todos 

e solicita que apenas os conselheiros permaneçam presentes para a 

apreciação e votação do Regimento Interno da Estação Ecológica de 

Paranapanema, e, e seguida, eleição do Secretário Executivo do Conselho 

Consultivo da unidade. Estiveram presentes os conselheiros Edgar Fernando 

de Luca – Presidente, Cássio Lema – SINDIPAR, Telma Miras Andrade –

Defesa Civil de Paranapanema e Vanessa Van Melis, ONG HIDEAL. Após 

leitura e anotações de sugestões de alterações, foi aprovado o Regimento 

Interno. Em seguida, por unanimidade foi eleita como Secretária Executiva do 

Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Paranapanema a conselheira 

Telma Miras Andrade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Edgar, às 13h 

45, declarou encerrada a reunião, e eu, Alessandra Augusta de Freitas, 

Estagiária CIEE / Instituto Florestal – SMA, lavrei a presente ata onde se anexa 

a lista de presença. 


