
ATA DA 1ª OFICINA PREPARATÓRIA PARA O  
PLANO DE MANEJO  

  

Aos vinte nove dias do mês de Agosto do ano de 2014, às 09h, reuniram-
se no Restaurante Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí, os membros do 
Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú 
(MONA Pedra do Baú), conforme lista de presença que segue em anexo. 
Sandra Leite Iniciou esclarecendo que o plano de manejo estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, e que no qual é de principal importância para a 
elaboração do objetivo. E que todas as unidades de conservação devem 
dispor de um Plano de Manejo, elaborado no prazo de 5 anos a partir da 
data de sua criação. E que nas Unidades de conservação é proibida 
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em 
desacordo com seus objetivos, o plano de Manejo e seus regulamentos. E 
até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras ali 
desenvolvidas devem se limitar aquelas destinadas a integridade dos 
recursos que a unidade objetiva defender. Também foi citado que será 
realizado oficinas com os produtores rurais que abrangem a área do 
MONA, afim de implementar o plano de manejo e obter esclarecimentos. 
Ítalo César informou que a maioria dos produtores estão localizados em 
torno do MONA, porém vale ressaltar as propriedades que fazem divisas, 
pois estão situadas na zona de amortecimento. Sandra Leite também 
informou que já está definido a fonte e valor dos recursos no valor de 300 
mil reais do TCCA, Roteiro Metodológico e o grupo técnico de 
coordenação formado por, Renato Lorza, Thiago Jacovine, Marcia Azeredo 
e Marília Ribeiro. E os que ainda devem ser definidos foram Área de 
Abrangência dos estudos, Detalhamento dos diagnósticos e a participação 
social necessária. Citou também o Conselho da UC, Fundação Florestal e 
Prefeitura, CONSEMA e SMA, que no qual são os órgãos responsáveis pela 
aprovação do Plano Diretor. Também informou que o envolvimento do 
conselho no plano diretor será de planejamento, na fase de execução das 
oficinas, na faze de aprovação, divulgação e monitoramento da 
implementação. Renato Lorza informou que essas oficinas preparatórias 
nortearão o trabalho para a contratação da empresa que ira elaborar o 
plano de manejo. O termo de Referência precisa estar pronto até o dia 28 
de novembro, data da reunião ordinária do conselho, no qual o termo de 
referência será aprovado. Foi pedido para que cada um marcasse num 
papel e colasse nos painéis ideias e propostas do que deveria ser feito no 



MONA, e também foi criado painéis de duvidas a curto prazo, entre outros 
que seguem anexo. Silvério Nery fez um breve relato sobre os assuntos 
abordados no seminário da Federação de Montanhismo do Estado de São 
Paulo, e os novos regramentos do complexo da Pedra do Baú que foram 
acordados, tais como o impedimento de abertura de vias na parede das 
maritacas por motivo de preservação das mesmas, e recomendações 
sobre manutenção de vias entre outras que no qual segue em anexo. 
Durante a reunião houve a divisão de grupos de trabalho, tendo cada 
grupo com um assunto diferente, com intuito de desenvolver ideias de 
acordo com o conhecimento de cada membro e com isso conciliar num 
acordo dando início ao Plano de Manejo. No final os grupos apresentaram 
seus trabalhos e conclusões, porém essa discussão ficou para a próxima 
reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


