
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE MATA DE 
SANTA GENEBRA 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se os 
conselheiros do Conselho Consultivo da ARIE às 14 horas na sede da Fundação José 
Pedro Oliveira, na rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão, Barão Geraldo. Estiveram 
presentes Cynira A. J. S. Gabriel (FJPO), Christine A. Ahlgrimm (FJPO), Ana Karoline de 
O. Costa (FJPO), Laís Santos de Assis (FJPO), Thomaz H. Barrella (FJPO), Cristiano 
Krepsky (FJPO), Augusto de Oliveira Brunow Ventura (FJPO) e os conselheiros Alethea 
Borsari Peraro (SVDS Campinas/titular), Alex de Camargo Montagner (Rota das 
Bandeiras/suplente), Alexandre Zananiri Cordeiro (ICMBio/titular), Angela Rubim Podolsky 
(APA Viva/titular), Bruno Rafael Ceroni Gibson (Rota das Bandeiras/titular), Daniel Lopes 
Honorato de Oliveira (Departamento de Defesa Civil Campinas/suplente), José Fernando 
Calistron Valle (Fundação Florestal/titular), Luciano Taveira (Fundação Florestal/suplente), 
Márcia Gonçalves Rodrigues (ICMBio/suplente), Maria Pilar Rojals Piqué (PUC 
Campinas/titular) e Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira (FJPO/titular). O senhor 
Presidente Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira iniciou a reunião solicitando um 
minuto de silêncio em memória a José Maria Brito Moreira, servidor do ICMBio lotado na 
ARIE Mata de Santa Genebra, falecido ao dia 21 de julho de 2016. Após, o Presidente 
colocou em votação a ata da 3ª reunião, que foi aprovada por unanimidade. Após, o 
Presidente prestou esclarecimentos a respeito do Regimento Interno do Conselho, 
informando que a Coordenação de Gestão Socioambiental (CGSAM), ligada à 
Coordenação Regional-08 (CR-08) do ICMBio, ainda não emitiu parecer a respeito do 
regimento, e que isto se deve ao posicionamento da CR-08 sobre a dependência entre a 
assinatura do Termo de Reciprocidade entre FJPO e ICMBio e a aprovação do Regimento 
Interno do Conselho. Frente a este fato, e a necessidade de regras de funcionamento do 
Conselho, o Presidente sugeriu dar vigência ao regimento, de maneira retroativa, a partir 
da data de aprovação da minuta do regimento pelo colegiado, durante a segunda reunião 
ordinária do Conselho, realizada no dia 31 de julho de 2015, independente do parecer da 
CGSAM/CR-08/ICMBIO, o que foi acatado por todos os presentes. Após, o Presidente 
realizou a posse dos conselheiros Bruno Rafael Ceroni Gibson (Rota das Bandeiras/titular) 
e Alex de Camargo Montagner (Rota das Bandeiras/suplente). Após, o Presidente passou 
a palavra ao secretário executivo Augusto Ventura, que informou aos conselheiros sobre a 
criação de ferramentas de comunicação e de capacitação técnica/nivelamento contínuo 
dos Conselheiros: a) Pasta on-line para compartilhamento de arquivos técnicos (pasta no 
Google drive que será alimentada pela secretaria executiva); b) Fórum virtual (grupo do 
Gmail objetivando melhorar o fluxo de informações e solicitações - Será enviado e-mail aos 
conselheiros para confirmação de e-mail definitivo para a implementação destas duas 
ferramentas; c) Proposta de capacitação dos Conselhos de Unidade de Conservação: 
Refere-se a edital da CGSAM/ICMBio para seleção de projetos de capacitação de 
Conselhos e destinação de recursos financeiros provenientes do projeto PNUD 
BRA/08/023. Foi informado aos conselheiros que será elaborada uma proposta em 
parceria, pelo secretário executivo Augusto Ventura e pela conselheira Márcia Gonçalves 
Rodrigues (ICMBio), e que tal proposta de capacitação incluiria as Unidades de 
Conservação ARIE Mata de Santa Genebra, ARIE Matão de Cosmópolis, Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Município de Campinas e Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 
Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II, Sistema Cantareira e Represa Bairro da Usina. Após 
concluída, a proposta será submetida à apreciação do Conselheiros. Após, o Presidente 
prestou esclarecimentos sobre o processo de adequação do Plano de Manejo, explicando 



 

 

que será realizado uma adequação e não uma revisão, o que implicaria em mudanças 
profundas, demandando maiores recursos. O presidente informou que está sendo 
elaborada, pela equipe técnica da FJPO, uma proposta de adequação, que inclui, entre 
outras, atividades de manejo de trepadeiras, necessidades de modificação no zoneamento, 
como a anexação da “área queimada” na Zona de Recuperação, e a ampliação da Zona de 
Visitação, com um projeto de integração de trilhas, aumentando as possibilidades de 
roteiros de visitação na Unidade. A proposta será elaborada e, assim que concluída, será 
enviada aos Conselheiros para apreciação. Após a aprovação do Conselho esta será 
submetida ao ICMBio para consecução dos trâmites legais para a adequação do Plano de 
Manejo. Ao término dos informes o Presidente deu início às pautas da reunião, descritas a 
seguir: 1. Aprovação de cronograma de reuniões até o fim do mandato do atual colegiado: 
Foram sugeridas as seguintes datas – 5a reunião ordinária no dia 09/11/2016 e a 6a, e 
última reunião ordinária do atual colegiado, no dia 08/03/2017, ambas a se realizarem às 
14h, no auditório da FJPO. As datas foram aprovadas por unanimidade; 2. Deliberação 
sobre criação de Câmaras Técnicas (CTs): o Presidente passou a palavra ao secretário 
executivo, que abordou o assunto, explicando que estas são criadas com o objetivo de 
proporcionar autonomia ao Conselho, criando espaços para deliberação de temas 
específicos passíveis de descentralização. Após isto, o secretario realizou apresentação 
sobre a condição socioambiental da Zona de Amortecimento e sobre o projeto “Diagnóstico 
Rápido Participativo da ZA da ARIE Mata de Santa Genebra”, com o objetivo de dar 
subsídios para a criação de CTs aos conselheiros. Ao fim da explanação, o conselheiro 
Alexandre Zananiri Cordeiro (ICMBio/titular) sugeriu a criação da CT de acompanhamento 
do projeto “Diagnóstico Rápido Participativo da ZA da ARIE Mata de Santa Genebra”, e a 
conselheira Alethea Borsari Peraro (SVDS Campinas/titular) sugeriu a criação da CT de 
acompanhamento do processo de adequação do Plano de Manejo. As CTs foram 
aprovadas por unanimidade, ficando a cargo da secretaria executiva do Conselho dar 
encaminhamento para a criação formal e início da composição destas, a partir da sugestão 
de dois conselheiros coordenadores para cada CT, e dois consultores externos para cada 
CT. Antes do término da reunião foram apresentados temas para elaboração de pautas 
para a próxima reunião do Conselho: 1) “Águas Subterrâneas das Bacias  Piracicaba 
Capivari e Jundiaí (PCJ)” - Tema sugerido pelo conselheiro Luciano Taveira (Fundação 
Florestal/suplente) que confirmará, antes da próxima reunião, se realmente fará 
apresentação sobre o tema; 2) “Projetos de ampliação das rodovias Zeferino Vaz e Dom 
Pedro” - Foi solicitado pelo presidente do Conselho, ao conselheiro Bruno Rafael Ceroni 
Gibson (Rota das Bandeiras/titular), uma apresentação em que conste, minimamente, o 
estágio de implantação de cada projeto, o posicionamento da Rota da Bandeiras a respeito 
das passagens de fauna e como serão procedidas as compensações em relação às áreas 
de APP atingidas. O biólogo Thomaz H. Barrella (FJPO) se colocou à disposição para 
auxiliar na elaboração da pauta. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do 
Conselho encerrou a reunião. Eu, Augusto de Oliveira Brunow Ventura, redigi a presente 
ata, a qual assino sem mais.  Augusto de Oliveira Brunow Ventura, secretário executivo do 
Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra. 
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