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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 17 de Abril de 2017 3 

Horário: 14h às 16:20h 4 

Local: Auditório da antiga SEMEA 5 

 6 

Participantes:  7 

Elisa Farinha – SEMEA/AEA (Suplente) 8 

Juliane Menezes – SE (Conselheira) 9 

Lincoln Delgado – GCE (Conselheiro) 10 

Marcelo Godoy – IEPA (Conselheiro) 11 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácaras Boa Vista (Conselheira) 12 

Maria Amparo Alves – Bairro Chácaras Boa Vista 13 

Paula Cabral – SEMEA/APLAN (Conselheira) 14 

Walderez Moreira – UNIVAP (Conselheira) 15 

 16 

Objetivos – Pauta da reunião 17 

- VISITAÇÃO no PNMAR – Discussão do Termo de Parceria 18 

- TERMOS DE COMPROMISSO – aprovação dos modelos 19 

- SANEAMENTO NO PNMAR – diagnóstico e proposta de solução  20 

- ANÁLISE DE EMPRRENDIMENTO EM ÁREA DO ENTORNO – análise e recomendação 21 

 22 

Informes: 23 

 24 

Paula esperou até 14:20h, conforme determinado no Regimento Interno do CGPNMAR, para dar 25 

início à reunião com o quórum necessário. Com a presença de seis membros e uma visitante, Paula 26 

começou agradecendo a todos pela presença e desculpando-se pela demora na realização da 27 

reunião, a qual atribuiu à reestruturação administrativa, mudança de sede e redução do quadro de 28 

funcionários.  29 

Elisa e Paula esclareceram que não têm sido realizadas visitas por munícipes no Parque em  razão 30 

do período chuvoso que tornou as trilhas intransitáveis e de difícil manutenção, além das 31 

dificuldades com equipamentos que (roçadeiras, motosserra) apresentavam defeitos e aguardavam 32 

manutenção; da falta de pessoal capacitado no quadro da Educação Ambiental da Secretaria e do 33 

impasse em relação ao termo de parceria com o Grupo Suçuarana, que dá apoio para o percurso 34 

das trilhase e, principalmente, em razão das condições críticas de saneamento no PNMAR, no qual 35 

existem somentes duas “fossas” antigas, sem sumidouro e com sinais de infiltração, além de 36 

banheiros cuja destinação de efluentes tem sido feita diretamente em córrego. Lincoln lembrou que 37 

a situação se arrasta há vários anos, sem investimentos no Parque; observou que o valor de 38 

unidades de saneamento é pequeno, considerando a gravidade da situação e lembrou que há 39 

recursos no FUNCAM que poderiam ser utilizados com esse fim e lembrou da possibilidade de 40 

destinação de recursos oriundos do ICMS ecológico para o Fundo, em razão da aprovação de lei que 41 

aguardava sanção do Executivo. Ressaltou que os temas saneamento, viveiro e visitação já foram 42 

objeto de reuniões anteriores sem progresso nas ações previstas e os recursos vinculados à 43 

Petrobrás estão sob investigação e não podem ser destinados. Cristina lembrou novamente da 44 

importância de trabalhar o entorno da Unidade, pois alguns veem a criação do Parque como 45 
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retrocesso, uma vez que não é mais livre o acesso e o trânsito pelas trilhas, como era possível há 46 

vinte anos. Segundo ela, vários jovens do entorno (Bengalar, Costinha, Boa Vista, Turvo) que 47 

poderiam ser absorvidos em ações relacionadas ao Parque, estão se envolvendo com drogas. Paula 48 

disse que não acredita que recursos orçamentários sejam destinados ao Parque e têm sido restritos 49 

basicamente ao custeio da Unidade. Explicou que as ações relacionadas aos três temas estão sendo 50 

previstas na proposta que será encaminhada à Câmara de Compensação, além de projeto preliminar 51 

da reforma do Centro de Estudos e custos de insumos e implantação. Ressaltou que a razão pela 52 

qual não foi encaminhada no governo anterior se deveu à vinculação do recebimento de recursos 53 

para o PNMAR com os recursos da REVAP para o Parque do Banhado, recursos esses que nunca 54 

foram recebidos; e quanto ao governo atual, o Secretário já contatou o Coordenador da Câmara, 55 

que assegurou o repasse dos recursos ao PNMAR, desde que recebido Plano de Trabalho. Paula 56 

explicou que não é simples a elaboração de proposta que demanda análise de vários profissionais. 57 

A indicação do sistema de saneamento será feita pela Prof. Fabiana Fiore, da Faculdade de 58 

Engenharia Ambiental da UNESP/SJC, que realizou vistoria e à qual foram enviados dados de uso, 59 

demanda e área física do Parque. A professora apresentará também estimativa de custos do sistema 60 

a ser implantado. Em relação à reforma do Centro de Estudos, também foi visitada a edificação e o 61 

arquiteto Lorenzo Pfeil, do quadro da Secretaria, está concluindo o projeto, sendo que os custos 62 

serão solicitados ao setor de projetos da Secretaria de Obras. Quanto ao viveiro, Paula esclareceu, 63 

por fim, que está sendo desativado, com a doação gradual das mudas a instiuições, e um projeto 64 

básico de readequação está sendo elaborado pelo Eng. Agrônomo Henrique, com auxílio de Paula, 65 

que deve consultar o Eng. Florestal Rogério Mazzeo para complementação. Paula estima que nas 66 

próximas duas semanas a proposta deve ser formatada.  67 

Marcelo pontuou que o Parque deveria ser fechado, até que a situação seja resolvida. Cristina disse 68 

acreditar que é melhor que todos saibam as condições do Parque, que está paralisada a visitação, 69 

que não há ações de segurança e desta forma, talvez o Poder Público tome providências. Os demais 70 

concordaram com a sugestão por acreditarem que não há medidas paliativas e não seria correto 71 

permitir a visitação às custas da deterioração de recursos hídricos do Parque. Todos acordaram no 72 

envio de comunicado ao Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade sobre o fechamento do Parque 73 

em razão da necessidade de ações urgentes em relação às condições de saneamento com prejuízo 74 

à visitação. Lincoln sugeriu, ainda, que seria relevante a realização de reunião do COMAM com tema 75 

voltado ao Parque Augusto Ruschi, às atividades de pesquisa que têm sido realizadas, visando 76 

ressaltar a importância da Unidade de Conservação para o Município. Paula lembrou que embora 77 

paralisada a visitação, o mesmo não acontece com a pesquisa, pois estudos estão sendo 78 

desenvolvidos por pesquisadores que vão ao Parque em dias específicos. A conselheira Walderez 79 

completou que tem feito levantamento botânico de espécies do Parque e recentemente conseguiu 80 

o acompanhamento do Sr. Buquira, que acompanhou o pesquisador Alexandre Francisco da Silva o 81 

qual realizou o primeiro levantamento florístico realizado no Parque (1989) , e foram identificadas, 82 

em meio à mata, 5 parcelas utilizadas pelo pesquisador há quase 30   anos, tendo sido 10 parcelas 83 

no total.   84 

Em relação ao Grupo Suçuarana, Paula informou que foi realizada conversa com Genário sobre o 85 

uso do Centro de Estudos e solicitado envio de ofício à Secretaria e manifestação sobre o Termo de 86 

Parceria, o que não ocorreu até o momento. Marcelo pontuou que a reforma do Centro de Estudos 87 

e uso do espaço pelos pesquisadores deve ser prioritário em relação à utilização pelo Grupo 88 

Suçuarana e pontuou que a pareceria também pode ser realizada com outras entidades. Paula 89 

lembrou que com o recebimento dos recursos, deve ser feita reforma na estrutura que prevê 90 
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realocação de paredes, substituição de janelas, reforma dos banheiros e todos os materiais do 91 

Grupo deverão ser retirados. Todos comentaram sobre o fato de o Decreto de permissão de uso ter 92 

expirado e a continuidade de utilização pelo Grupo ser irregular. Dessa forma, todos acordaram que 93 

deveria ser enviado ofício à entidade comunicando a necessária retirada dos equipamentos e cessão 94 

do uso do espaço. 95 

Elisa informou que novos itens de comunicaçaõ foram produzidos, com a colaboração de Rodrigo 96 

Dela Rosa e Matheus Moroti, pesquisadores que realizaram estudos no PNMAR. Lembrou que as 97 

placas não foram colocadas por causa das chuvas e condições das trilhas.  98 

Lincoln questionou sobre a contratação de pesquisador para realização de estudo e captura de 99 

espécime fêmea de sagui-de-tufo-branco e seus prováveis híbridos, visando à conservação da 100 

espécie nativa. Paula informou que o processo foi iniciado em novembro de 2016 e está próximo de 101 

ser realizada a assinatura do contrato. Esclareceu que houve boatos e especulação de jornal local 102 

que fez alusão ao uso de recursos com “macaco” em vez de empregá-los na saúde ou no pagamento 103 

de fornecedores, mas tudo foi esclarecido pelo Secretário ao Prefeito e a mídias considerando que 104 

os recursos são do FUNCAM e não poderiam ser destinados a outros usos que não aqueles voltados 105 

à conservação da biodiversidade, pesquisa, estudos técnicos e demais demandas ambientais, logo, 106 

a contratação é reflexo do uso correto dos recursos. 107 

Às 16.20h, Paula comunicou o encerramento da reunião. 108 

 109 

Encaminhamentos 110 

1 – A ata será enviada por e-mail a todos, para análise, sugestões e, após, aprovação. 111 

2 – Paula deve enviar os modelos de ofício ao Suçuarana e comunicado ao Secretário de Urbanismo 112 

e Sustentabilidade, para análise e adequação pelos membros do Conselho. 113 

3 – Paula vai reunir os dados sobre pesquisa no PNMAR para que sejam divulgados durante reunião 114 

do COMAM. 115 

4 – Lincoln deve comunicar a todos a data da reunião do COMAM sobre o tema. 116 


