
 

 

 
 
 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARIE MATA DE 
SANTA GENEBRA 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril 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 Barbosa Martins (FJPO), e os conselheiros Rafael Costa (ICMBio/ Presidente), 

Ciro de Faria Caetano (Multivegetal/suplente), Sinval Roberto Durigon (FJPO/titular), Hélcio 

de Abreu Junior (CONDEPACC/titular), Ernestina Gomes de Oliveira (PROESP/titular). O 

conselheiro Bruno Rafael Ceroni Gibson (rota das Bandeiras) justificou sua ausência. 

Passou-se então ao item 1 da pauta – Boletim informativo sobre as atividades da ARIE Mata 

de Santa Genebra. A Diretora do Departamento Técnico-científico, Sabrina Martins, 

apresentou as principais ações realizadas na ARIE Mata de Santa Genebra no ano de 2017 

nas áreas de Uso público e Educação Ambiental; Manejo da Biodiversidade; Licenciamento 

Ambiental; prevenção e combate a incêndios florestais; e corredores ecológicos. O 

conselheiro Ciro sugeriu que as diretrizes para passagens de fauna na área do corredor que 

ligará a ARIE MSG à Fazenda Rio das Pedras sejam apresentadas à Rota das Bandeiras, 

pois já foram iniciadas as obras para implantação da via marginal da Rodovia Zeferino Vaz. 

O conselheiro Sinval lembrou que a Prefeitura de Campinas reconheceu a ARIE MSG como 

o primeiro Centro de Educação Ambiental no âmbito do Plano municipal de Educação 

Ambiental e que a FJPO apresentou projeto para implantação de um auditório ao FID e de 

uma trilha suspensa com recursos de acessibilidade ao PROAMB.  Passou-se então ao item 

2 da pauta – Descrição dos atores e instituições setoriais mapeadas pelo Grupo de Trabalho 

para renovação do Conselho Consultivo da ARIE Mata de Santa Genebra. Com relação aos 

setores apresentados foram feitas as seguintes sugestões: que a secretaria de assistência 

social seja realocada do setor socioambiental ao setor Gestão Ambiental Pública; que, em 

lugar de nomear secretarias ou departamentos municipais, sejam indicadas as Prefeituras 

de forma que estas possam indicar os representantes que melhor possam contribuir para o 

conselho no momento; que o CPQBA da Unicamp seja listado no setor de Instituição de 

Ensino e Formação Profissional; que Centro de Pesquisa Mokiti Okada e  Associação de 

agricultura Natural de Campinas sejam incluídos no setor agrícola; que a Prefeitura de 



 

 

Paulínia seja incluída no setor de Turismo.   Passou-se então ao item 3 – Apresentação de 

minuta de Portaria de Renovação do conselho com setores mapeados e aprovados pelo 

colegiado. Conforme o art. 25, inciso 3° do Regimento  interno do Conselho, a minuta foi 

colocada em votação em caráter de urgência ficando aprovada  pelos presentes. Ficou 

estabelecido ainda o prazo de 15 dias para que os conselheiros ausentes apresentem 

sugestões para a portaria. Passou-se então ao item 4. – Apresentação de proposta de 

realização de reuniões setoriais para escolha das instituições representantes do futuro 

colegiado reestruturado; Ficou decidido que no dia 09/05 será realizada a reunião da Câmara 

Técnica de Revisão do Conselho Consultivo para aplicação do diagrama de Venn; no dia 

06/06 será realizada reunião do conselho consultivo para aprovação das instituições 

representantes dos setores, bem como do número de representantes; no dia 13/06 será 

realizada a oficina com as instituições para definição dos representantes de cada setor e 

respectivos suplentes; de 14/06 a 13/07 serão indicados os nomes dos representantes pelas 

instituições. Passou-se então ao item 5 – Assuntos Gerais. A senhora Sabrina Martins 

convidou os conselheiros a participar da Próxima edição da Feira da Mata a ser realizada 

em 27/05. Foi criado o grupo CONGEMATA Santa Genebra no WhatsApp para o qual serão 

convidados a participar todos os membros. 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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