
 

 

 
 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE MATA DE 
SANTA GENEBRA 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os conselheiros do 

Conselho Consultivo da ARIE MSG às 14:15 horas na sede da Fundação José Pedro 

Oliveira, na rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão, Barão Geraldo. Estiveram presentes 

Priscila Franco de Lima (CRAMBOSQUE), Cristiano Krepsky (FJPO), Sabrina Kelly Batista 

Martins (FJPO), Augusto Ventura (FJPO), Gilcimar Santana (FJPO) e os conselheiros Ofélia 

de Fátima Gil (ICMBio), Daniel Lopes (Defesa Civil), Bruno Rafael Ceroni Gibson (Rota das 

Bandeiras), Silvana Souza (IMPAS) e Alexandre Eugênio Serpa (CIESP). Passou-se então 

ao item 1 da pauta – Boletim informativo sobre as atividades da ARIE Mata de Santa 

Genebra. O responsável pela Brigada de combate a incêndios da FJPO, Gilcimar Santana, 

informou que até o momento foram registrados 13 focos de incêndios sendo que na 

ocorrência registrada no dia 13 de maio, foi registrado um foco no interior na Unidade. Esse 

foco foi controlado pela defesa civil de Campinas. O conselheiro Daniel explicou que na data 

dessa ocorrência foram registrados por satélite oito focos de incêndio na região da ARIE 

MSG. A Diretora do DTC, Sabrina Martins, apresentou os dois termos de aprovação de 

empreendimentos realizados no ano de 2018 pela FJPO, sendo ambos referentes a 

residências unifamiliares em área urbana consolidada no bairro Bosque de Barão. Na 

sequência, em resposta ao questionamento levantado na 9º reunião do conselho sobre a 

Macrozona de Desenvolvimento ordenado, Sabrina abordou a proposta trazida pelo projeto 

de lei que prevê a ampliação do perímetro urbano ao incluir a Macrozona de 

Desenvolvimento ordenado de Campinas. Segundo a proposta a Zona de Amortecimento da 

ARIE MSG passaria a estar integralmente no perímetro urbano. A minuta do projeto de Lei 

está disponível no site do município de Campinas e o Senhor Augusto irá encaminhar aos 

conselheiros o link para acesso. O Senhor Augusto apresentou então a relação das 

autorizações para atividades científicas emitidas pelo SISBIO no ano de 2018. O conselheiro 

Daniel questionou o retorno dado pelos pesquisadores à Unidade, salientando diversas 

experiências nas quais pesquisadores, apesar de receber o apoio logístico, não deram 

retorno aos órgãos envolvidos. O conselheiro Alexandre sugeriu que seja realizada uma 

aproximação com a reitoria da Unicamp para melhor alinhamento das necessidades de 

pesquisa da ARIE. Para tanto, poderia ser firmado um convênio com a Instituição. O Senhor 



 

 

Cristiano explicou que já há uma minuta de convênio em análise na Unicamp. A conselheira 

Silvana indicou que uma aproximação com os orientadores de projetos de pesquisa poderia 

ser uma estratégia efetiva para promover um maior comprometimento com os 

pesquisadores. O Senhor Augusto apresentou então os eventos previstos para os próximos 

meses, incluindo a Semana do Meio Ambiente de Campinas, exposições do projeto “A Mata 

Vai”, Feirata e Ecoférias. O Conselheiro Daniel pediu licença para se ausentar da reunião. 

Não havendo quórum para aprovação das pautas previstas, o senhor Augusto realizou a 

apresentação dos trabalhos realizados até o momento pela câmara Técnica de revisão da 

estrutura do Conselho. Como encaminhamentos para revisão do conselho, o senhor Augusto 

irá reagendar a reunião com a câmara técnica fazendo um esforço para mobilizar os 

participantes. Além disso, o Conselheiro Augusto com o apoio da Conselheira Ofélia irá abrir 

o processo no SEI do ICMBio para renovação do conselho consultivo. Não havendo nada 

mais a ser declarado a ata foi lida em voz alta e aprovada pelos presentes. Eu Cristiano 

Krepsky Secretariei a reunião e lavrei a ata.   
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