
 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE MATA DE 
SANTA GENEBRA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os 
conselheiros do Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra, às 13h35 horas na 
sede da Fundação José Pedro Oliveira, na rua Mata Atlântica, 447 – Bosque de Barão, 
Barão Geraldo, Campinas, SP. Estiveram presentes o presidente da Fundação José Pedro 
de Oliveira, Thiago Ferrari, iniciou a reunião apresentando-se e abordou a gestão 
compartilhada entre Fundação e ICMBio. Após, passou a palavra para o chefe da FLONA 
de Ipanema, Rafael Costa, que destacou a relação de cooperação técnica entre as duas 
instituições e o caso particular da gestão da ARIE. Passou, então, a palavra ao secretário 
executivo do conselho, Augusto Ventura, que abordou a necessidade de se constituir 
Câmara Técnica, definindo-se cronograma de trabalho e atribuição de tarefas, para 
elaboração de novo mapeamento dos setores influenciados pela ARIE e posterior revisão 
dos assentos do conselho consultivo, visando melhor representatividade. Mércia Diniz 
concordou que há necessidade de revisão dos assentos do conselho visto que, atualmente, 
o IMPAS ocupa posição de suplência. O chefe da FLONA de Ipanema destacou que, na 
revisão dos assentos do conselho, deve haver preocupação em não “desequilibrar” o 
conselho, com maior participação do governo. O Presidente da Fundação, Thiago Ferrari, 
ratificou que foram identificados inconvenientes na forma como as cadeiras do conselho e 
respectivas suplências foram construídas. Após, passou-se à posse dos conselheiros e, em 
seguida, à constituição da Câmara Técnica de revisão da composição do conselho. 
Manifestaram interesse: Alethea Borsari Peraro, Ciro de Faria Caetano, Ernestina Gomes 
de Oliveira, Benedito Aparecido de Camargo, Silvana M. Souza, Mércia Diniz, Osvaldo 
Aparecido Vancini, Ariadiny Monteiro, Bruno Rafael Ceroni Gibson, Guilherme Cornélio, 
Márcia Rodrigues (indicado), Wesley Rodrigues Silva (indicado). A data da primeira reunião 
da câmara técnica foi marcada para o dia vinte e oito de julho de dois mil e dezessete, às 
14:00 h, na sede da Fundação José Pedro de Oliveira. Acordaram-se três possibilidades de 
datas para a próxima reunião ordinária do conselho: 27, 28 ou 29 de setembro de 2017. A 
definição da data será realizada por meio da ferramenta Doodle. A ata foi lida em voz alta 
ao final da reunião e aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o 
presidente do Conselho, Rafael Costa, encerrou a reunião. Eu, Patrik de Oliveira Aprígio, 
redigi a presente ata, a qual assino sem mais.  
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