CONTRIBUIÇÕES AOS PROGRAMAS APA REPRESA DO BAIRRO DA USINA
Documento
Encaminhado

Contribuição

1

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
ação 1.1

nenhum

A Fundação Florestal precisaria auxiliar o municipio
investindo em equipamentos para fiscalizaçao já que a
Polícia Ambiental tem relação distante.

2

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
ação 1.1

nenhum

O Estado deverá implementar plano de fiscalização para
a APA, com cronograma, metas e ações.

3

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Nova diretriz

nenhum

Criação de um grupo integrado de fiscalização com os
municipios (já esta previsto na Lei de Proteção aos
Mananciais)

nº

Fonte

Programa e item

Aceitação

Justificativa

Item alterado ou
incluído

não descrita

deferido

Promover formação em elaboração de projetos para
captação de recursos em fontes
específicas (ex: FEHIDRO) para elaboração de
projetos de proteção ambiental

item 3.1

não descrita

deferido

contemplado com o programa de
fiscalização e proteção

não há

não descrita

parcialmente
deferido

está previsto no Programa de Interação
Socioambiental a criação de uma
CT de Fiscalização e Monitoramento

item 1.1

não descrita

parcialmente
deferido

dentro da ação 1.1 do programa de interação
socioambiental está prevista a criação
de uma CT sobre fiscalização e proteção,
onde serão incluídas as parcerias.

item 1.1

Justificativa da
contribuição

4

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Parcerias

nenhum

CDA (Coordenadoria de Defesa Agropecuaria) da
Secretaria de Agricultura, pode ser um parceiro para
fiscalização.

5

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
ação 2.1

nenhum

Acesso ao SIGAMGEO pelos municipios.

não descrita

parcialmente
deferido

os dados publicos de fiscalização
podem ser obtidos no datageo

não há

6

Oficina de Programas Programa de Manejo e Recuperação
de Gestão
ação 1.1

nenhum

Incluir "instituições privadas" como exemplo o IPE. Tirar
o exemplo programas nascentes pois existem muitos
outros programas.

não descrita

parcialmente
deferido

contribuição pertinente

não há

7

Oficina de Programas Programa de Manjeo e Recuperação
de Gestão
ação 1.1

nenhum

Incluir "instituições governamentais" e tirar "
governo do Estado de São Paulo".

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluido.

não há

8

Oficina de Programas Programa de Manejo e Recuperação
de Gestão
ação 1.1

nenhum

Pagamentos por serviços ambientais (PSA)

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluída no programa de
desenvolvimento sustentável

item 1

9

Oficina de Programas
de Gestão

nenhum

Trazer os problemas listados que resultaram nos
Programas de Gestão.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

10

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Nova ação

nenhum

Canal de comunicação e denúncia para
os municipios, conselhos ....

não descrita

parcialmente
deferido

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cfa/denuncia
s/

não há

11

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
diretriz 1

nenhum

Incluir "como órgãos de fiscalização" exemplo: DAEE,
CETESB, além da Polícia Ambiental.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

12

Oficina de Programas
Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão

nenhum

Ouvidoria/Comissão dos órgãos fiscalizadores no
conselho consultiva para a população

não descrita

deferido

Já está previsto no Programa de Interação
Socioambiental a criação de
um CT de Fiscalização

Item 1.1

13

Oficina de Programas Programa de Manejo e Recuperação
de Gestão
Parceria

nenhum

Contatar os parceiros para que eles fiquem
cientes das parcerias.

não descrita

parcialmente
deferido

trata-se de uma atividade a ser
realizada após ação 1.2

não há

15

Oficina de Programas Programa de Manejo e Recuperação
de Gestão
Nova

nenhum

Incentivo ao manejo do solo sustentável
das áreas vizinhas das áreas de recuperação.

não descrita

parcialmente
deferido

atividade incluida no programa de interação
socioambiental

não há

16

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
nova ação

nenhum

Incentivo de criação de grupo para combate
de incêndio, capacitação da população.

não descrita

parcialmente
deferido

articular apoio para orientacão acerca de prevenção
e combate a incendios

não há

17

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Parcerias

nenhum

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

não descrita

deferido

contribuição pertinente, acrescida no item 2.1

item 2.1

18

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Parcerias

nenhum

SIMBIOSE

não descrita

deferido

contribuição pertinente, acrescida no item 2.1

item 2.2

19

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Diretriz 2 ação 2.1

nenhum

Possibilidade de diminuir a periodicidade.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

existe o programa MAIS
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cf
b/monitoramento-ambiental-por-imagens-desatelites/

não há

Geral (metodologia)

20

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
Diretriz 2 ação 2.1

nenhum

Monitoramento por imagem de satélite antes de autuação
pela Polícia Ambiental (indicação de inspeção dirigida)

não descrita

deferido

21

Oficina de Programas
de Gestão

nenhum

Capacitação para desenvolvimento de projetos de
recuperação, cadastro no SARE, CAR

não descrita

deferido

22

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
novas ação

nenhum

Articular com programas nascentes, priorizar o
projetos de restauração na área da APA.

não descrita

deferido

Programa de Interação
Socioambiental

contribuição pertinente, no item 2.1 do
Programa de Desenvolvimento Sustentável
contribuição pertinente, todas as UCs são
consideradas prioritárias para o programa
nascentes.

item 2.1
não há
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nenhum

Articular junto aos comitês de Bacias Hidrográficas (PCJ)
Mairiporã para priorizar a disponibilidade de recursos para
restauração nos PDC direciona recurso FEHIDRO.

não descrita

parcialmente
deferido

Programa de Pesquisa e
Monitoramento - ação 2.2

nenhum

Sistematização das lacunas (resoluções de problemas).

não descrita

25

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Pesquisa e
Monitoramento - ação 2.1
Parceria

nenhum

Conselhos municipais, prefeituras, intitutos de pesquisa,
comitê de bacias, fundação de pesquisa, OSCIP.

26

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Desenvolvimento
Sustentável ação 1.4

nenhum

27

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Desenvolvimento
Sustentável ação 1.5

28

Oficina de Programas
de Gestão

30

Oficina de Programas
de Gestão

23

Oficina de Programas Programa de Proteção e Fiscalização
de Gestão
novas ação

24

Oficina de Programas
de Gestão

inserido dentro do programa de proteção e
fiscalização, no item 3.1

item 3.1

deferido

serão incluídas lacunas do simpósio de pesquisa,
realizado em 20119

não há

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

Levantamento de incentivos de certificações e selos.

não descrita

parcialmente
deferido

esta é uma das atividades previstas para o
desenvolvimento deste programa

não há

nenhum

Promover integração e troca de experiencias
(intercambios, oficina).

não descrita

deferido

contribuição pertinente (a mesma foi juntada a
contribuição 32)

não há

Programa de Desenvolvimento
Sustentável ação 1.3
Parcerias

nenhum

Embrapa, Jaguari, IPE, SAA, ELTI, Comitê de Bacias.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

Programa de Pesquisa e
Monitoramento ação 2.4

nenhum

Simpósio regional da APA/"mosaico" com temas
(temático) de interesse para gestão.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não há

não descrita

parcialmente
deferido

contribuição pertinente, com alteração de texto:
"Fomentar programas de PSA
na Unidade de Conservação"

não há

não descrita

deferido

contribuição pertinente (a mesma foi juntada a
contribuição 32)

não há

não há

31

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Desenvolvimento
Sustentável ação 1.6

nenhum

Fomentar, criar ou implementar programas de PSA na
APA (isenção de impostos, financiando instrumentos
econômicos). Parceria - FEHIDRO, Comitê de Bacias,
fundo do meio ambiente em manejo adequado.

32

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Desenvolvimento
Sustentável ação 1.7

nenhum

Articular a promoção de cursos de formação em temas
diversos relativos

33

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Pesquisa e
Monitoramento - ação 2.4

nenhum

34

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

25

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

36

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

37

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

38

Oficina de Programas
de Gestão

39

Pesquisa prioritária: Levantamento de áreas de Cerrado
(flora/mata de brejo) em, detalhe, caracterização de
fitofisionomia com campo.
Orientação junto aos municipios, ações com diretrizes
quando da revisão dos instrumentos normatizando uso de
seu território.
Parceria com as acessorias técnicas da Fundação
Florestal na articulação com condema, conselhos
municipais, associações.

não descrita

deferido

contribuição pertinente

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluída no
Programa de Interação Socioambiental

no item 3.1

não descrita

deferido

contribuição pertinente, no
Programa de Interação Socioambiental

item 1.4 do

nenhum

Queimadas - orientação com material didático.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, contemplada na 1.3 do
Programa de Interação Socioambiental

no item 1.3

nenhum

Questão da locação de chácaras para soltura de balões.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, contemplada na 1.3 do
Programa de Interação Socioambiental

no item 1.4

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Detalhar, "abrir" as ações, principalmente com relação
aos problemas que atingiu os atributos da UC (soluções
para problemas).

não descrita

indeferido

as ações serão detalhadas em atividades quando
iniciar a implementação do plano de manejo

não há

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental ação 1.3

nenhum

Quais temas, qual grupo se quer atingir, ficar mais
específico.

não descrita

indeferido

temas e públicos serão descritos quando iniciar a
implementação do plano de manejo

não há

41

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Elaborar passagem de fauna em parceria com Ucs PI, e
instituições do Estado para projeto piloto.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluída nova diretriz
a ação para acolhimento da contribuição.

item 2

42

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Elaborar levantamento de atropelamento de fauna, junto
às concessionárias.

não descrita

parcialmente
deferido

idem

item 2

43

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Construção de passagem de fauna a partir da renovação
do licenciamento

não descrita

deferido

idem

item 2

44

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Estabelecer canal de comunicação periódica entre a
gestão da UC e dos atores da região.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, no
Programa de Interação Socioambiental

item 1.4

45

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental

nenhum

Conselhos municipais - prefeituras.
parcerias - órgão do Estado.

não descrita

deferido

contribuição pertinente e incluída

não há

46

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental Parcerias

nenhum

ONG, Instituições, órgãos de classe,
rurais, associações, coperativas

não descrita

deferido

contribuição pertinente e incluída

não há
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47
48
49
50
51

52

Oficina de Programas
de Gestão

Programa de Interação
Socioambiental ação 1.1

nenhum

"camara técnica"

não descrita

deferido

contribuição pertinente e alterada

não há

Oficina Zoneamento
ZPA (Rodada 2)
Oficina Zoneamento
ZUS
Oficina Zoneamento
ZUS

Oficina de Zoneamento

nenhum

Ação para conter a ocupação no entorno da represa.

não descrita

indeferido

esta não é atribuição para o Plano de Manejo

não há

Oficina de Zoneamento

nenhum

Estabelecer diálogo com estado vizinho.

não descrita

indeferido

esta não é atribuição para o Plano de Manejo

não há

Oficina de Zoneamento

nenhum

Articular a montagem de um Corpo de Bombeiro
no entorno da Represa de Piracaia.

não descrita

indeferido

Oficina Zoneamento
ZUS

Oficina de Zoneamento

nenhum

Incluir tópicos do Art. V nas ações dos
Programas de Gestão.

não descrita

indeferido

shape
carta

Consideramos muito adequado que as áreas de proteção ambiental, e
a APA Sistema Cantareira em particular, tenham um programa de
turismo sustentável (ou de visitação ou de uso público). Assim,
solicitamos que o Programa de Turismo Sustentável da APA Sistema
Cantareira tenha como objetivo estratégico: promover o turismo
sustentável de forma implementar alternativas de desenvolvimento
econômico e social e fortalecer a conservação da natureza e dos
atributos e objetivos dessa unidade de conservação (sobretudo os
recursos hídricos). E tenha como diretrizes ou ações: desenvolver um
plano de turismo sustentável para a APA S. Cantareira; e promover a
organização dos atores sociais interessados e agentes intervenientes
em torno de um plano, possivelmente com formação de câmara
técnica no âmbito do conselho da APA, além de viabilizar contatos
com demais instituições, federais, estaduais, municipais e privadas,
que possam apoiar tal iniciativa.

não descrita

deferido

incluído no programa de desenvolvimento
sustentável

não há

formulário eletronico

PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO
arquivo com
Criar selo de origem, como “Nazaré Paulista
programas de
Preservando”, como possibilidade de agregar valor e
gestão
ampliar mercado comercial.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluso no programa de
desenvolvimento sustentável

item 1

formulário eletronico

arquivo com Abelhas nativas, cuidando do que já existe
programas de Potencializar criação de abelhas nativas, atividade já
gestão
existente nas pequenas propriedades rurais.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluso no programa
de pesquisa e monitoramento

item 4

online

formulário eletronico

PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
RPPN Sitio Caete – Nazaré Paulista, para ações
arquivo com
comunitárias de preservação e conscientização da
programas de
riqueza natural e cultural e objetiva participar do Programa
gestão
de Atividades do Plano de Manejo da APA Sistema
Cantareira.

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluso no programa de
desenvolvimento sustentável e interação
socioambiental

não há

online

email

Gestão - email
Claudio Maretti

online

online

online

online

email

email

email

esta não é atribuição para a gestão
Unidade de Conservação
tópicos são ações a serem desenvolvidas
pelos proprietários de imóveis, e não ações
para a gestão da UC

não há
não há

shape

Trilha TransManqueira e programa de turismo sustentável

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluso no programa de
desenvolvimento sustentável

item 3

texto

Consideramos muito adequado que as áreas de proteção
ambiental, e a APA Sistema Cantareira em particular,
tenham um programa de turismo sustentável (ou de
visitação ou de uso público).

não descrita

parcialmente
deferido

contribuição pertinente, incluso no programa de
desenvolvimento sustentável

item 3

texto

Os principais objetivos desta contribuição não são de apresentar
pesquisas sobre a realidade da Área de Proteção Ambiental (APA)
Sistema Cantareira e do Contínuo Cantareira, mas sim de avaliar a
presença (ou, seria melhor, a relativa ausência) de pesquisas sobre as
relações entre sociedade e natureza, definir as possibilidades de
interesses a isso relacionados e propor prioridades e estratégias, para
serem debatidas no 1º Simpósio Técnico-Científico (simpósio) das
Unidades de Conservação do Sistema de Áreas Protegidas do
Continuum Cantareira (SAPCC). Embora estas reflexões tenham sido
solicitadas pela APA Sistema Cantareira, elas pretendem contribuir
para todo o Contínuo Cantareira. Ainda, mesmo que o tema prioritário
associado a esta contribuição seja o ‘uso do solo’, as reflexões vão
além

não descrita

deferido

contribuição pertinente, incluído no programa de
pesquisa e monitoramento

item 4
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online

formulário eletronico

pdf

Sugiro sejam consideradas as Reservas Particulares do
Patrimônio Natural como áreas a serem dotadas de ações
e recursos, tendo em vista serem comprometidas com
ações de preservação e conservação natural. Há uma
legislação restritiva, que é assumida pelo proprietário,
para que sua área seja permanentemente preservada. É
relevante apontar se estas Unidades de Conservação
Particulares como áreas prioritárias, integradas às ações
do Plano de Manejo.

não descrita

parcialmente
deferido

A Fundação Florestal desenvolve ações diferentes
ações para as RPPNs, independente se a UC é
federal, estadual ou municipal.
* SIM RPPN
* Corta Fogo
* PSA

não há

