
 

 

 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE 

MATA DE SANTA GENEBRA 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os 

conselheiros do Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra, às 14h30 

horas, na sede da Fundação José Pedro Oliveira, na rua Mata Atlântica, 447 – 

Bosque de Barão, Barão Geraldo, Campinas, SP. Estiveram presentes na 

reunião o Sr. Sandro Rogério Scachetti (Arneg - titular), o Sr. Alexandre Eugenio 

Serpa (CIESP – titular), o Sr. Ciro de Faria Caetano (Multi Vegetal - suplente 

Arneg), e o Sr. Patrik de Oliveira Aprigio (FJPO – suplente). O Presidente do 

Conselho, o Sr. Rafael Costa, iniciou com questão regimentar sobre o quórum 

de aprovação e, como o regimento interno estabelece quórum mínimo para 

aprovação de pauta, sugeriu que se discutissem as pautas previstas, lavrando-

se, caso assim decidido, recomendação de aprovação, convocando-se, 

posteriormente, reunião extraordinária para votação urgente das pautas. O 

Presidente do Conselho sugeriu inversão de pauta, iniciando-se com a pauta de 

número 2 (Apresentação dos resultados da Câmara Técnica de Revisão do 

Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra). O Secretário Executivo 

do Conselho, o Sr. Augusto de Oliveira Brunow Ventura (FJPO), apresentou 

breve histórico dos trabalhos da Câmara Técnica para revisão do Conselho 

Consultivo, bem como os produtos elaborados em âmbito da referida câmara. 

Foram apresentados os setores levantados e as instituições priorizadas pela 

Câmara Técnica. O conselheiro Alexandre Eugenio Serpa (CIESP) sugeriu 

distinção entre os setores de Indústria e de Comércio devido ao maior impacto 

ambiental decorrente das atividades do daquele setor. Acordou-se por criar um 

setor em apartado para a Indústria. Definiram-se, assim, dez setores, com os 

respectivos números de assentos: Moradores do entorno (um assento); 

Socioambiental (um assento); Gestão Ambiental Pública (dois assentos, 

excluindo ICMBio, que ocupará a presidência); Setor Proteção aos Riscos 

Ambientais (dois assentos); Setor de Infraestrutura Urbana (um assento); Setor 

agrícola (um assento, excetuando-se instituição pública); Ecoturismo (um 

assento); Comércio (um assento); Indústria (um assento); em relação aos 

setores de Pesquisa e de Ensino e Formação Profissional, sugeriu-se unificá-los 

em um setor denominado “Ensino e Pesquisa”, com dois assentos. Definida a 

quantidade de assentos por setor, passou-se à pauta de número 1 (Boletim 

informativo sobre as atividades da ARIE Mata de Santa Genebra). Por fim, ficou 

acordado que será agendada uma reunião extraordinária para aprovação com 

urgência da nova estrutura do Conselho Consultivo. A ata foi lida em voz alta e 

aprovada por todos os presentes. Assim, eu, Patrik de Oliveira Aprigio, redigi a 

presente ata, a qual assino sem mais. 
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