
 

Reunião Setorial IV:  AR-14 

Data:  16.02.2017 

Local:  Chácara Monte Belo  

Horário:  14h às 17h00 

Número de Participantes:  19 

 

Dando prosseguimento às reuniões setoriais do Diagnóstico do Plano de Manejo da 

APA Campinas, a reunião setorial na AR-14 contou com a participação de proprietários 

rurais da região, de representante do Sindicato Rural de Campinas, de ONGs 

ambientalistas e representantes de associações de moradores dos bairros de Carlos 

Gomes e Chácaras Gargantilha. Entre as representantes da Secretaria do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) estavam presentes Sueli Thomaziello 

e Mariana Cisotto. Entre os representantes da Walm Ambiental estavam presentes 

Bruno Pontes Costanzo, Laura Rocha de Castro, Mary Lima e João Paulo Cavalcanti. 

 

As atividades desenvolvidas foram:  

 

a) Apresentação do Plano de Manejo da APA Campinas; 

b) Esclarecimento de dúvidas dos participantes; 

c) Escolha de representantes para as próximas oficinas; 

d) Dinâmica de espacialização das propriedades rurais e vulnerabilidades 

socioambientais. 

 

Em comparação com as demais reuniões setoriais realizadas, os participantes da 

reunião da AR-14 manifestaram um maior nível de desinformação com relação às 

premissas que levam à criação de uma unidade de conservação, bem como com 

relação aos seus mecanismos de gestão, por exemplo o plano de manejo e suas etapas 

de elaboração e propósitos. 

 

A reunião foi filmada por representante do Movimento Resgate o Cambuí, que não 

assinou a lista de presença da reunião.  

 



 

Os representantes escolhidos em plenária para participação nas próximas oficinas 

foram: José Aparecido de Lima (Associação de Moradores do Bairro de Carlos Gomes e 

Adjacências), Fátima Ornellas (Associação Independente de Moradores e Amigos do 

Bairro Chácaras Gargantilha), Carlos Lemos (Associação Independente de Moradores e 

Amigos do Bairro Chácaras Gargantilha), Eurides (Associação Independente de 

Moradores e Amigos do Bairro Chácaras Gargantilha), José Olímpio (morador de 

Chácaras Gargantilha), Cássio Oliveira (proprietário rural). 

 

O Anexo deste documento contém a lista de presença da Reunião Setorial II.  
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Foto 3 – Vista geral dos participantes Foto 4 – Espacialização de propriedades e 
vulnerabilidades socioambientais 

 






