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ATA DA REUNIÃO 

 

LOCAL: AUDITÓRIO FLONA IPANEMA         DIA: 14.02.2019         HORÁRIO: 14h00 

 
 

ASSUNTO: 1° Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Ipanema - 

ICMBio. 
 

PARTICIPANTES: 

Ofélia de F. Gil Willmersdorf – Presidente Conselho - Chefe Substituta da Floresta Nacional 

de Ipanema  

Marina Pinheiro Kluppel – Titular ACADEBio/ICMBio  

Miriam Rodrigues Iuama – Titular AEAS 

Rafael Gonçalves Dorival – Titular Associação Tupiniquins    

Adriana Teixeira Lima – Titular FLANAR 

Sergio Fernando Motta Corrêa – Suplente ARAMAR  

Beatriz de Mello Beisiegel – Titular Floresta Nacional de Capão Bonito  

Cassia Teixeira Franco – Suplente ITESP  

Flavia Maria de Toledo – Titular Prefeitura de Araçoiaba da Serra 

Paulo Yudi Yamaguchi – Suplente Prefeitura de Araçoiaba da Serra 

Luiz Alberto Antunes Popst – Titular Prefeitura de Iperó  

Rafael Alves Wincler – Titular Prefeitura de Capela do Alto  

Hans Joaquim Egon Kuhnie – Titular RPPN Floresta Negra  

Sandro Dellevedove – Suplente UFSCAR 

Rute Barros Cavalcanti – Suplente Assentamento Ipanema  

 

CONVIDADOS: 

Rafael Ferreira Costa – Floresta Nacional de Ipanema 

Maria Helena R. Almeida – Floresta Nacional de Ipanema 

Rodrigo Camara Vilares – Floresta Nacional de Ipanema  
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Maria Lúcia Deus Palha Santos – Floresta Nacional de Ipanema  

José Ricardo Santos – FLANAR 

Maria Helena Bellini – FLANAR  

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 

Francisco Miguel Manoel Marote– INCRA 

Emanuela Oliveira de Almeida Barros – Associação Campos Vileta  

Edson Antônio Nogueira – ACTTIR  

Hiago Ermenegildo – Instituto Manacá  

Ednilse Leme – UNIP  

 

1. PAUTA: 

• Abertura e boas vindas 

• Informes gerais 

• Breve relato das atividades e ações desenvolvidas no exercício de 2018 

• Apresentação do Plano de Ação do Conselho Consultivo, com definição de prioridades  

 

ABERTURA: 

A reunião foi iniciada pela Chefe Substituta da FLONA Ofélia Willmersdorf, que deu boas 

vindas e leu a pauta prevista para o dia. 

 

2. ASSUNTOS DISCUTIDOS: 

2.1     Informes gerais 
 

Após a abertura da reunião o analista ambiental Rafael Costa, apresentou informes 

gerais sobre o contrato de gestão, que é um mecanismo de formalização de parceria 

firmada entre o Poder Público e uma Organização da Sociedade Civil qualificada em 

Organização Social - OS. Essa qualificação é conferida pelo próprio Poder Público, e 

requer o cumprimento de alguns requisitos por parte da Organização da Sociedade 

Civil, como mudança de estatuto e no seu Conselho de Administração.  
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Foi destacado que o conselho consultivo deverá indicar um representante no conselho 

de administração da OS.  

Também informou que já foi finalizada a etapa de chamamento e que foram escolhidas 

duas instituições, Catavento e Cinco Elementos, os quais estão elaborando o estatuto 

neste momento.  

Informou ainda que a OS atuará como instituição pública, não estatal, buscando o 

aprimoramento das atividades publicizadas e uma maior aproximação entre o serviço 

público prestado e o interesse do cidadão cliente, com responsabilidade social e 

economicidade dos recursos públicos. 

O modelo proposto tem como premissa a consolidação de um crescimento operacional 

consistente, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Permite avanços na 

consolidação da política de conservação da biodiversidade ao se comprometer com a 

ampliação da participação social na gestão da Unidade Escola, nas atividades de 

capacitação e de uso público da FLONA.  

 

2.2    Breve relato das atividades e ações desenvolvidas no exercício de 2018 

         Foram relatadas as principais atividades desenvolvidas pela Floresta Nacional de 

Ipanema no exercício de 2018, com destaque para: 

• Revisão de procedimentos operacionais para agilizar processos, exemplo: 

autorização especial para condutores 

• Continuidade do projeto “Guardiões da Floresta”, com atendimento de escolas 

e visitantes. 

• Aprovação do Termo de Referência e autorização de recurso para estabilizar os 

Altos Fornos 

• Treinamento de brigadas das prefeituras 

• Capacitação dos conselheiros 

• Continuidade dos trabalhos voltados a unidade escola 

• Conclusão do curso de turismo rural com a comunidade do entorno 

• Georreferenciamento das matrizes florestais da FLONA 

• Oficina com diferentes atores para: (i) definição de procedimento para 

regularização e renovação das licenças de operação dos empreendimentos, com 
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propostas de programas ambientais e condicionantes específicas; (ii) Definição de 

procedimento para cobrança pelo uso do espaço 

• Padronização da participação da FLONA nos processos de licenciamento junto 

a CETESB 

• Implantação de camping rústico  

• Participação em colegiados para discutir o turismo regional 

• Capacitação para novos condutores ambientais 

• Curso de condutores para observação de aves 

• Aprovação do projeto do Instituto Manacá com apoio financeiro do SOS Mata 

Atlântica 

• Criação de comissão para gestão do patrimônio imobiliário da FLONA 

• Início do programa de voluntariado no novo formato do ICMBio 

• Capacitação da equipe de proteção para o uso de GPS 

• Modernização da gestão com ferramentas de controle de planejamento on-line 

e reuniões mensais 

• Evento de comemoração dos 200 anos dos Altos Fornos, com abertura de 

espaços expositivos, apresentações, lançamentos de produtos, etc. 

• Atualização e modernização da gestão patrimonial da FLONA 

• Tratativas com MMA e SPU para consolidação territorial da FLONA.  

•  Participação em 2 eventos com as prefeituras e universidades para incentivar 

e apoiar a criação de áreas naturais protegidas, visando o aumento da proteção da 

biodiversidade na Zona de Amortecimento da FLONA 

• Atendimento de escolas e outros grupos organizados no projeto Guardiões da 

Floresta 

• Workshop de Educação Ambiental para planejar ações de EA para FLONA, 

ARAMAR e Iperó nos próximos anos.  

• Participação de fiscais das prefeituras no curso da Fundação Florestal 

• Acompanhamento dos PRADs 

• Revisão do Plano de Fiscalização Simplificado 

• Elaboração do plano de ação para o monitoramento e controle do javali na FNI  
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• Criação e funcionamento regular de comissão específica para assuntos ligados 

ao licenciamento 

• Realização de eventos esportivos e culturais 

• Proposta de regulamentação da atividade de fotógrafos na FLONA.   

 

2.3     Análise do parecer elaborado pela Vale Fertilizantes e Mosaic e perito judicial 

sobre o passivo pela exploração de apatita na década de 1940, 1950, 1960 

e pesquisa na década de 1970. 

         Sra chefe substituta da Flona de Ipanema informa que ocorrerá no próximo dia 27/02 

o início da prova pericial para discussão do passivo ambiental da empresa Serrana, 

precursora da Bunge Fertilizantes, precursora da Vale Fertilizantes e Mosaic, sobre a 

valoração do impacto ocorrido no período em que ocorreu a lavra e pesquisa do 

minério apatita. 

          Informa ainda que após a entrega do relatório pela empresa e pelo perito designado 

pelo MP, a equipe técnica da Flona e representantes do Conselho emitirão a análise 

final.  

 

3. ASSUNTOS ACORDADOS: 

 

3.1    Apresentação do Plano de Ação do Conselho Consultivo, com definição de 

prioridades 

Considerando que os assuntos relativos aos informes gerais extrapolaram o horário a 

discussão sobre o Plano de Ação será discutido numa reunião extraordinária do 

Conselho Consultivo, que ocorrerá no próximo dia 14/03/2019, às 14 horas.  

 

Finalmente às 16h00 a chefe Substituta da FLONA, Ofélia de Fátima Gil Willmersdorf 
agradeceu aos presentes e encerrou a reunião. 

 

Miriam Rodrigues Iuama 

Secretária executiva Conselho Consultivo da Flona de Ipanema  

 



 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA 

 

6 

 

 

ANEXOS 

 

1. Lista de presença 














