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MEMÓRIA DA REUNIÃO DE POSSE DOS
DO CONSELHEIROS DA NOVA
VA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA E APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
ÕES NO REGIMENTO INTERNO
LOCAL: Clube Vista Verde - Cunha/SP.
Cunha

DATA: 16/11/2015

HORA: 10h às 16h.

PARTICIPANTES:
istela Resendes - Analistas Ambientais do
Francisco Livino - Chefe do PNSB; Mariana Onça e Maristela
PNSB; Lindonaldo Almeida - Assoc. de Barqueiros e Pequenos Pescadores de Trindade; Suzana
Ramineli - Projeto Cavalos
avalos do Mar;
Mar Paulo Dal Pino - Cunhatur; Demecio Martins - Aldeia Rio
Pequeno; Fernando de Oliveira e Cristino Machado - FUNAI; Amanda Alves - Secretaria de
Atividades Econômicas da Prefeitura de Angra dos Reis;
Reis Rita de Souza - Secretaria de Meio Ambiente
da Prefeitura de Angra dos Reis; Lilia Rosa e Neiva Cruz - Associação de Defesa do Povo Tradicional
de Trindade; João Lutz - Associação Roteiros Caminhos da Corte;
Corte Jorge Nessimian - UFRJ; Natalia
Bahia - CGCommons/UNICAMP;
UNICAMP; Jáderson Mendes e Cristiane Zanella - Secretaria do Ambiente da
Prefeitura de Paraty/RJ; Sérgio Mello - Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Paraty/RJ; Luciano
Carvalho e Walter Gonçalves Jr. - Associação Bocaina Viva; Felipe de Lima e Tatiane Batista - Ativa
Rafting e Aventuras; Dalton Mello Valerio e Paula Breves - Ecoatlântica; Eliane Viana - Associação
de Produtores Rural do Vale Mambucaba;
Mambucaba Luisa M. Borges - Universidade Aberta de Portugal;
Portugal Flávia
Esteves - Eletronuclear; Marcelo Duarte e Francisco Franco - Instituto Butantan;
Butantan Nicolas Seixas
Pinto e Raquel Ananias - Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de São José do Barreiro/SP;
Barreiro/SP Sônia
Paes Leme - Diretoria de Turismo da Prefeitura
refeitura de São José do Barreiro/SP.
Barreiro/SP
PAUTA:
•
•
•
•
•
•

Ato de posse dos conselheiros;
Informes gerais da secretaria
secret
executiva;
Leitura da Minuta do Regimento Interno do Conselho Consultivo do PARNA Serra da Bocaina
e identificação de consideração por parte dos conselheiros;
conselheiros
Explicação e discussão das sugestões de alteração e considerações dos conselheiros;
conselheiros
Leitura do Regimento Interno para aprovação;
aprovação
Encaminhamentos e Encerramento da Reunião.

DISCUSSÕES DA PAUTA:
a) Início da reunião
A reunião iniciou às 10h, com a secretária executiva do Conselho Consultivo do PNSB, Maristela
Resendes, informando aos presentes que o chefe do Parque, Francisco Livino, ligou informando que
se atrasaria devido a imprevistos durante a viagem. Por esse motivo, a ordem dos assuntos da pauta
teve que ser alterada. Desta forma, a secretária apresentou a pauta aos
aos presentes com a alteração da
ordem dos assuntos,, por unanimidade a sugestão foi aceita.
b) Informes Gerais da secretaria executiva
1. Grupo Google: em 2011 foi criado um grupo de e-mail
e mail para simplificar e facilitar a comunicação da
secretaria executiva com os conselheiros e também a comunicação entre os conselheiros.
conselheiros Foi
colocado para a plenária decidir
decidi se seria interessante a manutenção do grupo Google ou extingui-lo.
Os presentes optaram pela manutenção do grupo e pela atualização do mesmo com os e-mails
e
dos
novos conselheiros e a exclusão dos e-mails
e
de ex-conselheiros. 2. Atualização do e-mail
e
eletrônico
de alguns conselheiros: foi informado que o e-mail
e mail de alguns conselheiros estava retornando,
possivelmente por estarem com o endereço errado. Alguns conselheiros
selheiros não haviam inserido um
endereço eletrônico como contato. Desta forma, foi fixado no mural a relação dos conselheiros de
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deveriam inserir ou confirmar seus contatos eletrônicos. 3. Carona solidária: foi ratificada sobre a
importância dos conselheiros se conhecerem melhor, principalmente os que são do mesmo município,
para que o hábito de carona entre os conselheiros seja uma ação comum, de forma a viabilizar a
participação dos conselheiros nas atividades do conselho. 4. Identificação de alternativas para
melhorar a comunicação dos conselheiros com a secretaria executiva e entre os conselheiros:
além da manutenção do grupo Google não foi sugerido nenhuma outra forma para melhorar tal
comunicação. 5. Sobre participação dos conselheiros nas reuniões do conselho: foi ratificada a
importância dos conselheiros confirmarem sua participação nas reuniões do conselho e se alguém
precisar de algum apoio para tal participação deverá entrar em contato diretamente com a secretária
executiva do conselho, pelo menos uma semana antes da reunião, para que a mesma possa viabilizar
o apoio necessário. 6. Conteúdo do mural: a secretária executiva apresentou os documentos fixados
no mural para atualização dos conselheiros: Ofício Circular nº 005/2015-PNSB convocando para a
reunião de posse; Homologação da CR8 do ICMBio com a relação das instituições que representarão
cada setor da nova composição do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina;
Tabela com a relação dos conselheiros que devem atualizar seu endereço eletrônico; Endereço do link
onde é divulgado o ofício circular com a convocação das reuniões do conselho no site do Parque
(http://www.icmbio.gov.br/parnaserradabocaina/conselho-consultivo/calendario-de-reunioes.html).
Após os informes, o chefe do PNSB chegou à reunião e desculpou-se pelo atraso e deu as boas
vindas aos presentes.
c) Posse dos conselheiros:
Antes de iniciar a posse dos conselheiros, a secretária executiva apresentou o art.20 referente a posse
de conselheiros existente na Instrução Normativa do ICMBio nº 09/2014 (Disciplina as diretrizes,
normas e procedimentos para formação, implementação e modificação na composição de Conselho
Gestores de Unidades de Conservação Federais). Em seguida deu-se início a entrega do termo de
posse aos conselheiros. No momento da entrega do documento cada conselheiro assinou seu
respectivo termo.
d) Leitura da Minuta do Regimento Interno do Conselho Consultivo do PARNA Serra da
Bocaina e identificação de consideração dos conselheiros no documento:
Antes de iniciar a leitura da minuta do regimento interno, foi realizada uma breve apresentação
referente ao tema de acordo com o que está previsto na Instrução Normativa do ICMBio nº 09/2014.
Foi explicado que as alterações sugeridas na Minuta do Regimento Interno foram realizadas em
função da referida Instrução Normativa; da portaria do ICMBio de modificação do conselho nº
200/2015; e, do resultado da avaliação dos 4 primeiros anos do Conselho Consultivo do PARNA Serra
da Bocaina (Reunião ordinária do conselho realizada em maio/2015). Foi sugerida aos presentes uma
dinâmica de leitura e discussão do Regimento Interno, a mesma foi aprovada por unanimidade.
Primeiro fez-se a leitura sem pressa do documento enviado por e-mail aos conselheiros. Foram
anotados os nomes dos conselheiros nos itens onde os mesmos tinham considerações a fazer
(solicitação de explicação, sugestão de exclusão e/ou inclusão). Após o término da leitura do
documento voltou-se aos pontos onde havia os nomes dos conselheiros para a discussão sobre as
considerações.
e) Explicação e discussão das sugestões de alteração e considerações dos conselheiros
Os itens que tiveram considerações dos conselheiros foram: Art. 2º; Art. 7º; Art. 10º; Art. 11; Art. 13;
Art. 14; Art. 16; Art. 17; Art. 21; Art. 24; Art. 27; Art. 28; Art. 33; Art. 37; Art. 40; e, Art.46. Os temas de
maiores debates foram os seguintes: 1. Grupo de trabalho (alguns conselheiros tinham a expectativa
de deixar definido no regimento alguns grupos já formados. Porém após algum tempo de discussão
ficou entendido que os grupos deverão ser definidos no Plano de Ação do conselho, que será
elaborado na primeira reunião ordinária de 2016); 2. Estabelecer no regimento que é papel do
conselho ter uma cadeira no Mosaico Bocaina (Para justificar a não inclusão desse item no regimento
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interno as seguintes informações foram disponibilizadas aos conselheiros: o Mosaico Bocaina passou
por uma recente modificação do seu conselho e não teria como incluir mais uma cadeira só porque
estaria estabelecida no regimento do conselho do Parque essa responsabilidade; as reuniões do
Mosaico são abertas e a secretária executiva se responsabilizará em divulgar aos conselheiros as
próximas reuniões do Conselho do Mosaico; o Parque Nacional da Serra da Bocaina possui uma
cadeira no referido conselho); 3. Foi discutida a possibilidade de realizar reuniões extraordinárias
específicas por região sem exigir/cobrar presença de conselheiros de outras regiões, porém, não foi
aprovada essa sugestão porque quando for uma reunião específica de determinada região, essa
deverá ser realizada através do grupo de trabalho. Somente o item referente a quantidade de reuniões
ordinárias por ano é que teve votação dos conselheiros; foram sugeridas três propostas: 1 reunião
ordinária por ano; 2 reuniões ordinárias por ano; e, 4 reuniões ordinárias por ano; respectivamente
obteve-se a seguinte votação: 9 (nove); 10 (dez) e 0 (zero).
Ao final da discussão foi solicitado aos presentes que se manifestassem caso alguém não estivesse
de acordo com as alterações do regimento interno, porém, não houve manifestação. O Regimento
Interno discutido e aprovado pelos conselheiros está no anexo 1 desta memória de reunião.
f) Encaminhamentos
1. O chefe do Parque indicará um suplente para representar o Parque Nacional da Serra da Bocaina.
2. A secretária executiva se comprometeu em divulgar todas as reuniões do Mosaico Bocaina aos
conselheiros.
3. A secretária executiva adicionará os e-mails dos conselheiros no Grupo Google para facilitar a
comunicação entre os conselheiros, conforme definido pela plenária.
4. O Parque enviará o conteúdo do Regimento Interno aprovado em reunião à CR8 do ICMBio para
devida ciência e manifestação caso necessário, conforme previsto no parágrafo único do artigo 24
da Instrução Normativa nº 09/2014.
5. A Reunião ordinária para elaboração do Plano de Ação do Conselho Consultivo do PARNA Serra
da Bocaina está prevista para acontecer no dia 18 de março de 2016 (sexta-feira) no município de
São José do Barreiro/SP.
Considerando que todas as principais discussões foram relatadas e, nada mais havendo a lavrar,
encerro a presente Memória de Reunião com 15 (quinze) páginas; todas numeradas e rubricadas.
Redigiu a presente Memória de Reunião a Secretária Executiva do Conselho Consultivo do Parque
Nacional da Serra da Bocaina, Maristela Resendes.
ORIGINAL ASSINADO
_____________________________
Maristela Resendes
Secretária Executiva do Conselho Consultivo do PNSB
Parque Nacional da Serra da Bocaina

ORIGINAL ASSINADO
_______________________________
Francisco Livino
Presidente do Conselho Consultivo
Parque Nacional da Serra da Bocaina
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ANEXO 1: REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PNSB APROVADO PELA PLENÁRIA.
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ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO DE POSSE DA NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA E DA DISCUSSÃO DO REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO, REALIZADA NO CLUBE VISTA VERDE EM CUNHA/SP NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015

Discussão em plenária do regimento interno do conselho.

Conselheiros que participaram da posse e discussão do regimento interno.
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