
ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da APA Sistema Cantareira e da 

APA do Bairro da Usina e Oficina de Programas de Gestão. 

 

No dia 08 do mês de Novembro às 9:30 horas na Sede do Centro das Indústrias de 

São Paulo – CIESP, Avenida Dr. José Adriano Marrey Jr, 1100, em Bragança Paulista, 

deu-se início a oficina de Programas do Plano de Manejo da APA Sistema Cantareira 

e APA do Bairro da Usina. 

O gestor José Fernando iniciou a reunião, dando boas vindas e agradecendo a 

presença dos convidados. 

Em sequência Tatiana, do Núcleo Planos de Manejo, agradeceu a estrutura cedida 

pela CIESP, explicou como seria a programação da oficina, e lembrou a todos que as 

contribuições ainda estão abertas, reforçando os canais para tais contribuições, com 

ênfase nos formulários eletrônicos para ambas as unidades. Após explicou sobre a 

próxima etapa de devolutivas e manifestações do Conselho. Também explicou e 

mostrou a trajetória sobre a consulta pública e a deliberação. 

Tatiana iniciou a explanação sobre a elaboração do Plano de Manejo, mostrando os 

principais objetivos dos Planos e a relação de custo benefício positiva, também 

explicou sobre o Sistema de Gestão Paulista e como ele funciona. 

Após iniciou-se a explicação sobre as propostas dos programas, explicando sobre a 

diferença do objetivo geral do Programa de Gestão e dos objetivos específicos de 

cada programa. Foi dada a explicação sobre cada programa e seus objetivos 

específicos, sendo eles: Programa de Manejo e Recuperação, Programa de Interação 

Socioambiental, Programa de Proteção e Fiscalização, Programa de Pesquisa e 

Monitoramento e por último, Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

Posteriormente Tatiana explicou sobre a estrutura institucional e sua relação com os 

Programas de Gestão, e sobre a relação do Sistema Ambiental Paulista com os 

Programas de Gestão. 

Após mostrou quais eram as etapas para a elaboração dos Programas de Gestão, 

sendo elas: objetivo geral da Unidade; problemas que impedem o alcance desse 

objetivo; resolução dos problemas e diretrizes e ações, e mostrou como era a matriz 

padronizada dos Programas de Gestão. 

Por último, após a apresentação geral, Tatiana explicou como seriam os trabalhos do 

dia, onde os presentes foram divididos em 3 grupos/mesas, que após 30 minutos de 

discussão houve rodízio e com isso todos os presentes participaram de todas as 

mesas onde foram colhidas as contribuições. 

Antes das dinâmicas iniciarem um participante levantou a questão sobre as atribuições 

da fiscalização realizadas pela Fundação Florestal, em que Tatiana e José Fernando 

explicaram o papel da Fundação como articuladora na questão da fiscalização e que a 

Fundação não tem função extensiva de fiscalização.  

Finalizada a discussão começaram-se os trabalhos, sendo: 1 mesa sobre o Programa 

de Manejo e Recuperação e o Programa de Proteção e Fiscalização; 1 mesa sobre o 

Programa de Pesquisa e Monitoramento e o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável; e 1 mesa sobre o Programa de Interação Socioambiental.  

Finalizados os trabalhos iniciou-se a socialização sobre as contribuições, onde Tatiana 

apresentou as contribuições colhidas para o Programa de Interação Socioambiental, 

Suellen, do Núcleo Planos de Manejo, apresentou as contribuições colhidas para o 

Programa de Manejo e Recuperação e para o Programa de Proteção e Fiscalização, e 

Adriana, também do Núcleo Planos de Manejo, apresentou as contribuições sobre o 



Programa de Pesquisa e Monitoramento e para o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável.  

Por fim, Tatiana esclareceu novas informações, como o aumento do prazo das 

contribuições para o dia 29/11 e também marcou uma setorial para o dia 6 de 

Dezembro, data em que seria a manifestação do Conselho, mas que agora será a 

setorial para a consolidação do zoneamento em função do inventário florestal 2019. 

A palavra foi passada para José Fernando, o qual indicou o município de Atibaia para 

a reunião do dia 6 de Dezembro e agradeceu a participação de todos e a CIESP por 

ceder o espaço, a reunião foi encerrada às 12:45 horas. 

 

 


