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ATA DE REUNIÃO – CONSELHO GESTOR DO PNMAR 1 

 2 

Data da reunião: 21 de agosto de 2017 3 

Horário: 14h às 16:20h 4 

Local: Auditório da antiga SEMEA 5 

 6 

Participantes:  7 

Andrea Sundfeld – DPAV 8 

Elisa Farinha – SEMEA/AEA (Suplente) 9 

Juliane Menezes – SE (Conselheira) 10 

Lincoln Delgado – GCE (Conselheiro) 11 

Livia Correa Silva - DPAV 12 

Maria Cristina A.R. Silva – Bairro Chácaras Boa Vista (Conselheira) 13 

Paula Cabral – DDA/SEURBS (Conselheira) 14 

Renato Lorza – Fundação Florestal 15 

 16 

Objetivos – Pauta da reunião 17 

- Informes 18 

- Plano de Trabalho/Câmara de compensação  19 

- Sede da Guarda Civil Municipal 20 

- Análise de emprrendimento em área no entorno – análise e recomendação 21 

 22 

Paula declarou iniciada a reunião às 14:21h, com a presença de cinco membros e três visitantes, 23 

agradecendo a todos pela presença. Lembrou que decorreu certo tempo desde a última reunião e 24 

esclareceu que, com a mudança de gestão, houve redução do quadro e as demandas dos projetos 25 

e demais atividades dificultou a realização de reuniões. 26 

Houve uma rápida apresentação dos participantes e Paula lembrou que Andrea era a nova Chefe da 27 

Divisão de Parques e Áreas Verdes da SEURBS e responsável também, portanto, pela gestão do 28 

Parque Augusto Ruschi; entretanto, ficou acordado que Paula ficaria como responsável pelo 29 

PNMAR, com o apoio de Andrea. 30 

Iniciou-se uma conversa entre os presentes sobre a histórica falta de recursos para ações no 31 

PNMAR, a deficiente questão do saneamento, a desativação gradual do viveiro, falta de 32 

fiscalização... Elisa e Paula lembraram que o parque estava sem funcionário do setor de limpeza e 33 

que houve sinalização do Diretor Madureira quanto à instalação de TEVAP (tanque de 34 

evapotranspiração) para solucionar o problema de saneamento. Elisa ainda comentou a falta de 35 

pessoal responsável pelas atividades de visitação no PNMAR, que eram desenvolvidas por 36 

estagiários da Divisão de Educação Ambiental da SEURBS. Lincoln lembrou a existência de recursos 37 

no Funcam (Fundo Municipal de Conservação Ambiental) e da possibilidade de captação dos valores 38 

relacionados ao ICMS ecológico e a utilização em ações no Parque, bem como aportes que viriam 39 

da Sabesp para a Urbam, para ações ambientais, que poderiam ser depositados no Funcam. Renato 40 

observou que é preciso verificar se o Plano de Manejo do Parque permite a coleta de sementes para 41 

produção de mudasainda que voltadas à restauração ecológica de áreas no interior do Parque que 42 

sofrerem intervenções ou clareiras naturais a partir de queda de árvores no período chuvoso, pois, 43 

segundo Renato, alguns planos de manejo tendem a ser mais conservadores em relação ao tema e 44 

não permitam a coleta. Questionada quanto à situação do Grupo Suçuarana, Paula informou que o 45 
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processo encontra-se no Gabinete do Secretário e aguarda comunicação ao Grupo sobre a 46 

impossibilidade de renovação da permissão de uso e consequente solicitação de retirada dos 47 

pertences do Grupo que estão no Centro de Estudos. 48 

Em relação à possível constituição de base da Guarda Civil Municipal-GCM, Paula informou que o 49 

Secretário Manara apontou a possibilidade de instalação de unidade da GCM no PNMAR. Paula, 50 

então, consultou o Secretário de Defesa do Cidadão, o qual disse haver de fato a intenção de se criar 51 

um destacamento ambiental no âmbito da GCM, com a indicação do Parque para abrigar essa 52 

unidade, mas deve ocorrer somente após realização de novo concurso, uma vez que o efetivo atual 53 

não permite a formação de uma unidade voltada exclusivamente à temática ambiental. Paula 54 

informou ainda que, segundo o Secretário daquela pasta, as equipes da Guarda estão realizando 55 

treinamentos de tiro na área da Pedreira e, com isso, passam com frequência pela área do Parque 56 

visando coibir ilícitos ou realizar ações fiscalizatórias. 57 

Em relação ao Plano de Trabalho, Paula distribuiu uma cópia a cada um dos presentes e eclareceu 58 

que foi o documento encaminhado, juntamente com anexos (plantas das estruturas a serem 59 

reformadas), ao Secretário Estadual de Meio Ambiente Adjunto, Coordenador da Câmara de 60 

Compensação. Lincoln solicitou os orçamentos e Elisa o lembrou que estão previstos nas planilhas 61 

do Plano de trabalho que contêm também cronograma de aplicação dos recursos. Paula pontuou 62 

que as ações foram retiradas dos programas de gestão do plano de manejo e foram escolhidas por 63 

prioridade e em atendimento ao valor máximo possivelmente disponível para a Unidade. Paula e 64 

Elisa sugeriram que os membros deveriam ler com calma todos os programas de gestão pois há 65 

atividades previstas que independem de recursos, mas de articulações ou maior tempo e dedicação. 66 

Paula apresentou a solicitação do Sr. Luis, proprietário de área contígua ao PNMAR, para implantar 67 

empreendimento consistente com chalés, estacionamento e estrutura básica associada, ressaltando 68 

que não deve haver supressão de vegetação, pois a área para instalação encontra-se sem vegetação 69 

nativa. Paula esclareceu que por se tratar de Zona específica – de Amortecimento do PNMAR – é 70 

necessária manifestação do Conselho para posterior emissão de Certidão de Zoneamento pela 71 

Prefeitura. Para isso, o Sr. Luis sugeriu que os conselheiros realizassem uma vistoria na área, com a 72 

presença dele para que possa explicar suas intenções, detalhes sobre o porte das construções e uso 73 

efetivo a ser realizado na área. Lincoln pontuou que a área é muito próxima ao parque e à entrada 74 

do PNMAR e é preciso que o empreendimento não cause grande impacto visual ou sobre a fauna 75 

do Parque. Cristina, Paula, Elisa e Walderez não se mostraram contrárias à instalação, desde que se 76 

desse de forma adequada ambientalmente, com impactos planejados e mitigáveis e talvez os chalés 77 

possam ser utilizados por possíveis visitantes do PNMAR ou pesquisadores, no âmbito de parceria 78 

com a Unidade de Conservação. 79 

Às 16.20h, Paula comunicou o encerramento da reunião. 80 

 81 

Encaminhamentos 82 

1 – A ata será enviada por e-mail a todos, para análise, correções e, após, aprovação. 83 

2 – Paula deve acertar data para vistorias com os conselheiros e com o Sr. Luis, na propriedade 84 

próxima ao parque onde ele deseja fazer intervenções.  85 


