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C:Diversos/Ata de Reunião 

 

Local 
SEDE - Prédio 1 (sala 106) 

Data 
02/06/2004 

Início 
09:30 h 

Término 
  12:00 h

 
Assunto 
              2ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental – CCA 
 
PARTICIPANTES 
 
                                TITULAR – SIGLA / NOME  SUPLENTE 
 

SMA Suani Teixeira Coelho P   

SMA Claudio Darwin Alonso P   

CPRN Antonio Luiz Lírio de Queiroz P Celso Mazottini Saes - 

DAIA Pedro José Stech  - Neusa Marcondes de Assis P

DEPRN Marcia Calamari - Primo Angelo Falzoni Neto - 

CPLEA Rosely Sztibe  - Martinus Filet P

FF Maria Cristina Heilig  P Sandra Aparecida Leite - 

IF Hélio Y. Ogawa - Hiroyassu  Uehara P

IBT Luiz Mauro Barbosa - Dácio Roberto Matheus P

IG Tarcísio José Montanheiro P Hélio Shimada - 

CETESB-C  - Marcelo de Souza Minelli - 

CETESB-E Lady Virginia Tralde Meneses P Eduardo Mazzolenis - 

OUTROS PARTICIPANTES 

DAIA Marcos Antonio Matiusso Marques P

DAIA Roberto Takahashi P

CJ Marcelo Camargo P
 
RESUMO DA REUNIÃO 
 

1. Aprovação do Regimento Interno: Foram esclarecidas as dúvidas finais sobre o Regimento 
Interno, notadamente quanto a questão relativa aos documentos que serão enviados à CCA. 
Ao receber um EIA/RIMA, o DAIA enviará à CCA o capitulo sobre Compensação Ambiental , 
acompanhado do nome do empreendimento, seu objeto e localização. Essa informação 
seguirá para o Secretário Executivo da CCA, em meio digital e será repassada por ele, aos 
demais integrantes da Câmara para uma posição preliminar. O regimento interno, já aprovado 
na reunião anterior, foi assinado pelos componentes da CCA. 

 
2. Distribuição da Tabela Resumo dos empreendimentos que têm pendência quanto ao 

uso ou ao recebimento das compensações: Foi solicitado que os representantes analisem 
e completem a referida tabela até sexta-feira dia 4 de junho. A coordenadora e o secretário 
executivo terão uma reunião com o Secretário Goldemberg na terça-feira e há necessidade 
de uma revisão para que o as informações sejam o mais corretas possíveis. O Senhor 
Secretário utilizará a tabela para dirimir dúvidas dos conselheiros do CONSEMA, além de 
tomadas de decisão que forem necessárias. Além disso, ficou esclarecido que os processos 
já em andamento terão seus recursos aplicados segundo os critérios definidos pelo 
CONSEMA, inclusive nos casos em que os conselheiros não fizeram exigências especificas, 
mas deram sua aprovação às propostas contidas no Parecer Técnico do DAIA. 
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3. Caso DERSA (Rodoanel – Trecho Oeste): O Instituto Florestal - IF explicou que na ocasião 
da definição da Compensação Ambiental eles tinham dúvidas com relação a titularidade de 
uma área limítrofe do Parque do Jaraguá e por isso haviam solicitado que a compensação 
fosse reservada para remoção da população, caso a referida área fosse efetivamente 
propriedade do Parque. Como a DERSA comprovou que a mesma pertence a proprietários 
privados e como não há interesse ambiental de incorporá-la a essa UC, o IF solicita que o 
processo volte para ser revisto pelo CONSEMA. A proposta de revisão já tinha sido 
distribuída aos componentes da CCA como anexo à convocação da reunião e foi aprovada. 
Estabeleceu-se a seguinte estratégia para consolidá-la: 

 
a) Será preparada documentação técnica para o Secretário da Pasta solicitar ao CONSEMA a 
revisão da decisão anterior. Essa documentação deverá estar devidamente motivada, ficando 
tal responsabilidade com o IF. 

 
b) O Secretario Executivo da CCA e o IF deverão também oferecer ao Secretário da SMA 
dados relativos à compensação do Rodoanel (trecho Oeste) principalmente no que tange a 
participação de Prefeituras envolvidas e outros órgãos não pertencentes ao Governo do 
Estado de São Paulo, para subsidiá-lo nas possíveis questões que possam vir a ser 
levantadas. Tais dados são de caráter geral e não significam um rigoroso balanço que poderá 
ser feito apenas ao final, inclusive com a correção dos valores inicialmente estimados. 

 
4. Nada mais foi tratado, sendo encerrada a reunião 

 
 
 
Nome 

Neusa Maria Marcondes Viana de Assis 
Assinatura 

 

Data 
02.06.2004 
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Anexo 

 
 

MUDANÇA DE OBJETO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

 O Plano de Trabalho original, que é integrante do Convênio celebrado, em 09 de outubro 
de 2002, entre a SMA/IF e o DERSA, com fundamento na Deliberação CONSEMA nº 44, de 22 de 
setembro de 1997 e com base no Parecer Técnico CPRN/DAIA n.º 329/97, estabeleceu como 
medida principal de compensação ambiental o que se segue: 

 “Levantamento fundiário de uma área de aproximadamente 08 ha (oito hectares), 
localizada junto ao setor Noroeste do Parque, entre seu atual limite e a faixa de domínio da 
Rodovia Anhanguera, mediante desapropriação ou indenização, incluindo benfeitorias e remoção 
dos ocupantes, visando evitar a exposição do Parque à invasões/penetrações com extração de 
recursos naturais e ocorrências de incêndios florestais”. 

 Esta questão, o DERSA, após efetuar intensa e minuciosa atividade de investigação 
cartorIal, confrontações de mapas e levantamentos em campo, para eventuais ações de 
saneamento fundiário, concluiu que a área está com situação fundiária totalmente regular e está 
fora dos limites do Parque Estadual do Jaraguá. 

 O DERSA elaborou e encaminhou ao Instituto Florestal o relatório final relativo a questão 
fundiária, que se encontra devidamente arquivado. 

 Considerando-se a não necessidade de dispêndio dos recursos para regularização 
fundiária, conforme estava consignado no Plano de Trabalho original, e face ao novo fato 
decorrente da edição do Decreto nº 48.442, de 09 de janeiro de 2004, que transfere da 
administração da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo para 
a Secretaria do Meio Ambiente, áreas já consagradas pela intensa visitação pública ao Parque 
Estadual do Jaraguá, no âmbito da SMA/IF passou a ser de fundamental importância a integração 
harmoniosa dessas áreas no contexto da Unidade de Conservação. 

  Dessa forma, é proposta a utilização dos recursos ainda existentes da “Compensação 
Ambiental referente ao Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano” contemplando a readequação 
das estruturas e edificações existentes, reformas e restaurações de equipamentos de uso público, 
reordenamento e implantação de estruturas de apoio à visitação e programas de educação 
ambiental, além de tratamento dos lagos existentes com vistas à melhoria da qualidade das águas 
e paisagismo. 

Dessa forma, esta sendo submetida uma nova proposta com as atividades abaixo descritas.  

Caracterização das Atividades: 
1 - Elaboração do Plano de Manejo: 
Contempla o levantamento e estudos do meio físico e biológico através do Mapeamento da 
Vegetação, Mapeamento e caracterização de aspectos geotécnicos, Estudos da Fauna e 
Organização, Editoração do Plano e Planejamento do Banco de Dados.  

2 - Demarcação da área para implantação de cerca de divisa, aviventação dos limites em 
áreas críticas e colocação de marcos em alguns pontos de referência. 
Consiste no trabalho de aviventação, demarcação e cercamento de área limítrofe as áreas já 
urbanizadas e em processo de adensamento junto à face sul e leste do Parque Estadual do 
Jaraguá através de levantamento topográfico, lançamento em planta da área de interesse com a 
demarcação da faixa de implantação da cerca, fornecimento de material e mão de obra para 
execução dos serviços de cercamento. 
3 – Programa Emergencial de adequação de infra-estrutura para Uso Público: 
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3.1 Adequação das instalações para o Uso Público 
3.1.1 Conclusão do Centro de Visitantes, Reforma e Adequação de Quadra Poliesportiva 
existente. Aquisição e instalação de equipamentos para playground e lixeiras. Reforma dos 
sanitários e instalação de fossas sépticas, Conjunto de Quiosques com mesas, churrasqueiras e 
sanitários. Tratamento paisagístico e implantação de cercas rústicas de madeira e cercas de 
proteção.   Recuperação dos lagos mediante tratamento adequado. 

3.2 Obras para a Administração e Proteção do Parque. 
Reforma da base de fiscalização e manutenção. Construção/adequação dos portais e portarias 
tanto acesso principal na Base do Parque Estadual do Jaraguá como no ao Pico do Jaraguá. 
Tratamento nas coberturas das marquises. Readequação e recuperação da rede elétrica e 
sistema de iluminação do sistema hidráulico e readequação do sistema de drenagem, reparos nos 
calçamentos e pavimentos das áreas de circulação e outros.  

3.3 Administração e Manutenção 
Aquisição de mobiliário para escritório, equipamentos de informática e material de apoio 
administrativo. 
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