ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO
DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL PARQUE NATURAL ENGENHO
SÃO JORGE DOS ERASMOS (COCESJE)
22 DE MARÇO DE 2022
1

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em

2

primeira chamada, realizou-se a 6ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo da Unidade

3

de Conservação Municipal Parque Natural Municipal Engenho São Jorge dos Erasmos (COCESJE),

4

no Auditório do Orquidário, localizado na Praça Washington, s/n - José Menino, Santos - SP, com a

5

seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária;

6

2. Apresentação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Santos –

7

PMMA, com a engenheira agrônoma da SEMAM - Greicilene Regina Pedro (coordenadora do

8

Grupo Técnico de Trabalho do PMMA); 3. Atualização do Plano de Manejo do PNMESJE, com a

9

bióloga da SEMAM - Ana Beatriz Alarcon Comelli (coordenadora do GTT de elaboração do Plano de

10

Manejo); 4. Assuntos Gerais. Presentes: Marcos Libório (Secretário de Meio Ambiente e Presidente

11

do Conselho), Ana Beatriz Comelli (SEMAM I), Cibele Coelho Augusto (SEMAM II), Romilda

12

Lorenzo Gomes e Valéria Cesar da Costa (SEECTUR), Maria Inês Rangel Garcia (SECULT),

13

Ricardo Martins da Silva (SEDURB), Adriana Negreiros Campos (SEDUC), Siomara Gonzalez

14

Gomes (IBAMA), Marisa Goulart (FUNDAÇÃO FLORESTAL), Marcelo Adriano da Silva (Org.

15

Proteção de Meio Ambiente - Ong Sem Fronteira), Matheus Ruiz (UNISANTA), Ibrahim Tauil

16

(COMDEMA II), Wânia Seixas (CONDEPASA I), Vera Stoicov (CONDEPASA II) e André Muller de

17

Mello (USP). Ausentes SESEG, Polícia Ambiental e Instituto Ensino Superior I. Convidados: Yuri

18

Tavares Rocha (RESJE), João Cirilo Wendler e Greicilene Pedro (SEMAM), Maria Fernanda Zannin

19

(SEGOV), Ademar Salgosa (COMDEMA) e Thamyres Medina (SEMAM). O Presidente deu início à

20

assembleia cumprimentando os presentes e perguntou aos Conselheiros se receberam a Ata

21

previamente enviada por e-mail. Estes responderam que sim, dispensaram a leitura e, por

22

unanimidade, consideraram a Ata aprovada. Na continuidade participou que foi encaminhado

23

comunicado da USP informando do encerramento no dia 07/03, do mandato da Diretora e do Vice-

24

diretor do Monumento Nacional Ruínas São Jorge dos Erasmos, e fato este participará como “AD

25

DOC” o novo diretor prof. Sr. Yuri Tavares. O Presidente propôs que na próxima reunião seja pauta

26

eleição para a vacância da vice-presidência, posta em votação a proposta foi aprovada. Informou

27

sobre alterações de representação do COMDEMA no conselho, havendo a substituição do Sr.

28

Marcos Bandini pelo Sr. João Cirilo Wendler e do Sr. Yuri Tavares pelo Sr. Ademar Salgosa. No

29

item 2. Sra. Greicilene apresentou na forma de Power Point o Plano Municipal de Conservação e

30

Recuperação da Mata Atlântica de Santos – PMMA. Agradeceu pelo espaço cedido. Lembrou que

31

os planos de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica foram instituídos em 2006 e

32

regulamentado em decreto. No caso do município de Santos houve no Plano Diretor a indicação

33

deste plano. Citou alguns dos objetivos gerais do PMMA, os destaques das estratégias de

34

conservação e recuperação das vegetações, o papel do plano em subsidiar desenvolvimento em

35

políticas pública na área ambiental, a criação e fortalecimento das Unidades de Conservação (UC) e

36

também na prevenção de riscos de deslizamentos em enchentes e a proteção dos mananciais.
1

37

Informou que o plano tem foco importante para metodologias de soluções baseadas na natureza,

38

com destaque na metodologia AbE. Participou que foi criado grupo de trabalho técnico (GTT) para a

39

elaboração do plano (diagnóstico e plano de ação). Inteirou que este passou pela análise e

40

aprovação do COMDEMA em 2021. Ressaltou que o POA (Plano Operacional Anual POA/2021)

41

que é uma aba do PMMA também foi apresentado no COMDEMA e que estes, estão disponíveis

42

para consulta no site da prefeitura. No item 3, Sra. Beatriz apresentou em Power Point o andamento

43

dos trabalhos nas reuniões realizadas pelo grupo técnico responsável pela elaboração do Plano de

44

Manejo. Explanou que este é um instrumento de gestão pra toda Unidade de Conservação (UC) e a

45

própria lei nº 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

46

(SNUC) prevê no seu art. 27 que todas (UC), sejam estas de categoria de proteção integral ou de

47

uso sustentável devem dispor de um Plano de Manejo. Salientou que o plano tem prazo de 05 anos

48

para elaboração e apresentação, e que o início deste, foi em setembro de 2017. Participou que está

49

formatado em 05 etapas e atualmente estão na etapa 04. Informou que foram realizadas 02

50

oficinas: 1ª de diagnósticos, 2ª sobre zoneamento (divididas em 04 zonas). Convidou os presentes

51

para a 3ª oficina colaborativa para discussão dos programas de gestão que ocorrerá dia 27/04 as

52

14h no auditório do Orquidário. Aberta a perguntas o Sr. Ibrahim pontuou sobre as áreas de uso

53

extensivos no Parque Engenho dos Éramos. Este também participou sobre ideia de ter-se uma

54

escola ambiental em meio à natureza em finais de semana e da possibilidade de o Engenho

55

receber estes alunos para terem experiência com o meio natural. Sr. André inteirou que no Parque

56

Engenho dos Erasmos há dutos horizontal profundo (DHP) datado desde 1999, e que fazem parte

57

do sistema maior de drenagem das águas das chuvas e brevemente passarão por obras de

58

manutenção. Inteirou que o último laudo da encosta sugere que se pode ser necessário ampliar o

59

sistema de drenagem. Sr. Ibrahim observou que há uma única área remanescente de Mata Nativa

60

Atlântica na ilha de São Vicente e demandou a ideia de transformar esta área em um parque para

61

preservar a mata nativa.

62

Presidente agradeceu as apresentações efetuadas. Em assuntos gerais o Presidente informou

63

sobre inauguração da trilha do quilombo. Disse que a próxima reunião do Conselho está agendada

64

para agosto. Não havendo mais para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e a

65

Assembleia foi encerrada. Ata, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Glaucia Santos

66

dos Reis, e pelo presidente do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação Municipal Parque

67

Natural Engenho São Jorge dos Erasmos.

Sra. Beatriz reforçou que o plano ainda está sendo construído. O

MARCOS LIBÓRIO

GLAUCIA SANTOS DOS REIS
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