
 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE MATA DE 
SANTA GENEBRA 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os 
conselheiros do Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra, às 14 horas na 
sede da Fundação José Pedro Oliveira, na rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão, 
Barão Geraldo, Campinas, SP. Estiveram presentes Thomaz H. Barrella (FJPO), Augusto 
de Oliveira Brunow Ventura (FJPO) e os conselheiros Alethea Borsari Peraro (SVDS 
Campinas/titular), Benedito Aparecido de Camargo (Secretaria de Defesa Desenvolvimento 
do Meio Ambiente de Paulínia/titular), Bruno Rafael Ceroni Gibson (Rota das 
Bandeiras/titular), Ciro de Faria Caetano (Multi Vegetal/suplente), Daniel Lopes Honorato 
de Oliveira (Departamento de Defesa Civil Campinas/suplente), Wesley Rodrigues Silva 
(Unicamp/titular) e Thiago Ferrari (FJPO/titular). O presidente do conselho Thiago Ferrari 
iniciou a reunião apresentando-se. Após, o presidente deu início às pautas da reunião. 
Como não havia quórum suficiente para votações, as atas da quarta e quinta reuniões 
ordinárias ainda não foram aprovadas. Após, o presidente comentou sobre seu interesse 
em relação ao projeto de recategorização da ARIE Mata de Santa Genebra e a 
contribuição deste para a ampliação da unidade, assim como para sua efetividade em seus 
objetivos de Conservação. O conselheiro Ciro de Faria Caetano sugeriu a realização de um 
workshop objetivando o nivelamento técnico, com a participação de todos os conselheiros, 
em que cada conselheiro contribuísse com seus conhecimentos em sua área de 
experiência. O conselheiro Daniel Lopes Honorato de Oliveira comentou sobre a existência 
de uma rede intersetorial que reúne ONGs e representantes das comunidades do bairro 
São Marcos e bairros próximos. Segundo seu relato esta entidade poderia contribuir na 
aproximação destas comunidades com a ARIE Mata de Santa Genebra e o Conselho 
Consultivo, ficando ao seu cargo buscar os contatos desta e repassá-los à secretaria 
executiva do conselho. Após, tendo em vista o término do atual mandato e a necessidade 
de recondução e/ou substituição de representantes das instituições membro do conselho, o 
presidente declarou que, apesar de ainda não ter sido emitido parecer a respeito do 
Regimento Interno do Conselho por parte Coordenação de Gestão Socioambiental 
(CGSAM), ligada à Coordenação Regional-08 (CR-08) do ICMBio, este será mantido em 
vigência e, assim, as regras de exclusão serão aplicadas aos conselheiros absenteístas. 
Após, o secretário executivo Augusto Ventura realizou a apresentação “Mapeamento dos 
setores e respectivas instituições representativas sob influência da ARIE Mata de Santa 
Genebra” com o intuito de embasar a discussão que se seguiu posteriormente sobre a 
necessidade de renovação do conselho. Após a apresentação o secretário sugeriu a 
formação de um Grupo de Trabalho com objetivos de a) complementar o mapeamento das 
instituições e setores; b) mobilizar as instituições representativas: escolha de responsáveis 
para cada setor mapeado; c) convocar reunião com as instituições representativas para 
escolha das instituições representantes (futuras instituições membro) para elaboração de 
minuta de homologação da nova composição do conselho; d) enviar para a CR-08 – Ofício 
solicitando a renovação; Mapeamento dos setores aprovado pelo conselho; proposta de 
nova composição/estrutura do colegiado (minuta de homologação dos assentos); Atas 
documentando todo o processo. Tendo em vista a necessidade de renovação do conselho 
e, por consequência de criação do GT para a realização deste processo, o conselheiro 
Wesley Rodrigues Silva ponderou que, os integrantes deste GT deveriam ser conselheiros, 
a fim de garantir a legitimidade para participar deste processo. Neste sentido o conselheiro 
sugeriu que fosse realizada a “recondução da atual estrutura do conselho (de acordo com a 
portaria de criação – Portaria ICMBio 135/2014) e, após feito isto, retomaríamos o processo 



 

 

de renovação do conselho. Para tanto, foi sugerido que a próxima reunião fosse agendada 
para o dia 11 de abril de 2017, a fim de realizarmos a posse (recondução e/ou substituição 
de representantes) e darmos início a formação do grupo de trabalho para a renovação do 
conselho. 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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