3ª Reunião Conselho Gestor - EE Avaré - Etapa Programas
Planos de Manejo Contínuo Cantareira

A terceira reunião das Oficinas de Participação Social nos Planos de Manejo foi realizada no dia
19 de dezembro, na Estação Ecológica de Avaré, em Avaré.
ABERTURA
Paulo Henrique, técnico do Instituto Florestal abriu a reunião dando as boas-vindas aos
participantes.
APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO ETAPA ZONEAMENTO
Beatriz Truffi, especialista ambiental da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA e
membro do GT Participação Social, apresentou brevemente o percurso realizado desde a
primeira oficina, enfatizando que os participantes poderão observar a relação entre as
ameaças e potencialidades levantadas e as propostas relativas aos programas de gestão que
serão trabalhados nesta oficina. O retorno sobre a incorporação das contribuições dadas em
todas as oficinas no Plano de Manejo será realizado no próximo encontro em fevereiro.
Explicou o processo de avaliação das oficinas, aplicadas a cada encontro e nas demais UC.
Foram apresentados os apontamentos realizados pelos participantes nas fichas de avaliação
sobre a oficina de zoneamento. O grau de compreensão ficou entre bom e pleno, mas foi
apontada a necessidade de adaptar a linguagem técnica para a melhor compreensão do
público.
Paulo Henrique, observou que as reuniões aconteceram graças ao empenho dos técnicos e
funcionários, bem como pessoas da comunidade que trabalharam para fazer o jantar e
recepcionar a reunião.
APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO
Roque Cielo, pesquisador do Instituto Florestal apresentou em linhas gerais os conceitos e
pressupostos dos programas de Gestão, primar pela efetividade – permitindo a resolução dos
problemas por meio de ações e na efetividade – melhor relação custo-benefício.
A partir dos problemas centrais que geram impactos na UC e das causas destes problemas, os
participantes irão propor ações que enfrentem e busquem minimizá-los.
Apresentou como pressupostos para a implementação dos programas de gestão: definição de
Os programas das UC se dividirão nos seguintes temas: Manejo e Recuperação, Uso Público,
Interação Socioambiental, Proteção e Fiscalização e Desenvolvimento Sustentável, Pesquisa e
Monitoramento.
Destacou a importância de os programas serem planejados e implementados em conjunto
entre o estado e sociedade civil.

CONTRIBUIÇÕES PLENÁRIA:
Uso Público – Proprietária demonstrou preocupação com a segurança da área, o que este uso
público acarretaria. Roque esclareceu que o perfil de visitas terá um foco de pesquisa e
educação ambiental, o que inibe os problemas relacionados à segurança.
A falta de aporte regular de recursos de custeio foi apontada como principal problema para o
Programa de Manejo e Recuperação.
Vandir – membro do Conselho - destacou a importância de ter o pé no chão, sendo realista
com os programas que são propostos. Roque apresentou que podem discutir formas
alternativas para a garantia da efetividade da gestão.
Vandir – membro do conselho - fez uma ressalva de que os programas estão muito voltados a
gestão da área interna da UC e pouco direcionados à zona de amortecimento. Na opinião dele
é preciso realizar ações de estímulo a práticas mais sustentáveis pelos produtores do entorno.
Foi considerada a possibilidade de a SMA enviar representantes dos programas da secretaria
voltadas à questão da produção sustentável, como o Protocolo de Transição Agroecológica e o
Programa Nascente
Aline Queiroz, especialista ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental, e membro do
GT Participação Social, apresentou a proposta da dinâmica da oficina para contribuição dos
participantes na etapa dos Programas.

SOCIALIZAÇÂO:
Não houve socialização devido ao tempo reduzido de reunião.
ENCAMINHAMENTOS:
Foi proposta a realização de uma reunião setorial com os membros da Igreja e comunidade no
dia 14 de janeiro, às 11h da manhã.
A reunião do Conselho com a devolutiva sobre as contribuições e manifestação dos
conselheiros será no dia 06 de fevereiro, a partir das 9h da manhã na sede da FE de
Avaré/Horto.

