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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA F.E. DO NOROESTE PAULISTA 

 

Data: 13/06/2019 

Horário: 08h:30min 

Local: Instituto de Pesca, Av. Abelardo Menezes, s/n, São José do Rio Preto, SP. 

Presentes (lista de presença anexa): 06 representantes das entidades do Conselho e 12 

pessoas entre convidados e equipe técnica.  

 

O presidente do Conselho Consultivo e Gestor da Floresta Estadual do Noroeste 

Paulista, Sr. Narciso Santos Costa, abriu os trabalhos com os cumprimentos e 

agradecimentos pela presença de todos, esclareceu que na pauta estava a realização da 

Oficina de Zoneamento para subsidiar o Plano de Manejo, e solicitou uma apresentação dos 

presentes. Na sequencia, o Sr. Alexsander fez a apresentação dos trabalhos que seriam 

desenvolvidos durante o dia e seguiu com os critérios adotados pela Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, para a concepção do zoneamento, apresentando as 

normativas para estabelecimento das Zonas, das Áreas e dos Setores, aplicadas ao 

zoneamento interno e zona de amortecimento. Enfatizou os critérios para delimitação dos 

perímetros, em especial aos relativos ao meio físico (hidrologia/fragilidade ambiental), 

biótico (vegetação/fauna) e antrópico (plano diretor/vetores de pressão/planos específicos). 

Na sequência passou a palavra para o Sr Marcio Rossi que apresentou os mapas de 

zoneamentos preliminares para apreciação do Conselho Consultivo, discorrendo sobre os 

critérios adotados, restrições de uso, bem como as normativas incidentes preliminares da 

UC, destacando algumas informações mais relevantes para a discussão. Ao término da 

explanação, os presentes levantaram a questão de como o zoneamento proposto poderia 

interferir com o novo plano diretor do município de São José do Rio Preto, em elaboração 

pela Prefeitura. O Sr. Narciso esclareceu que as Prefeituras foram convidadas a participar 

das oficinas e a opinar sobre o material disponível. Pelo cronograma estabelecido para o 

Plano de Manejo, é muito provável que este, seja submetido ao CONSEMA, antes do 

término da realização do referido Plano Diretor. O Sr. Alexsander explicou sobre a dinâmica 

para a coleta de contribuições dos presentes aos perímetros de Zoneamento Interno e da 

Zona de Amortecimento, bem como suas normas específicas. Houve a divisão em dois 

grupos que se revezaram frente aos mapas para a coleta de contribuições e 

questionamentos. Após o período de uma hora e trinta minutos de intensa contribuição com 

informações, todas as sugestões foram lidas e registradas. Por fim, o Sr Narciso agradeceu 

a presença e colaboração de todos. O próximo encontro, para apresentação, discussão e 
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coleta de contribuições da etapa dos Programas de Gestão ficou definido para ocorrer na 

Oficina do dia 04 de julho de 2019, no mesmo local às 08:30h. 

A reunião foi encerrada às 13h:00min.  

Ata redigida por Alexsander Zamorano Antunes e Marcio Rossi, e revisada por 

Narciso Santos Costa. 

Assinam abaixo os conselheiros presentes. 

São José do Rio Preto, 13 de junho de 2019. 
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