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Relatório nº 02/2018 

Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15 
 
 
 

O presente relatório tem como objetivo atender a clausula sétima do Termo de Cooperação 

Técnica n° FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, noticiando as atividades realizadas a partir da assinatura 

do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público com a 

Fundação Florestal e a Agência das Bacias PCJ, nos autos do Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, no 

período de 14/07/2018 a 14/01/2019. 

 

No dia 05/07/2018 foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da UGP-Bandeirantes, na sede da 

Agência das Bacias PCJ, quando foram estabelecidas estratégias, etapas e pendências, que pautaram os 

trabalhos nos seis meses hora relatados. 

 

No dia 16/07/2018 a Assessoria Ambiental da Agência das Bacias PCJ encaminhou a primeira 

minuta de Termo de Referência à Fundação Florestal, para apreciação e contribuições. 

 

No dia 30/07/2018 foi enviado ao Ministério Público cópia digital do Relatório 01 referente aos 

primeiros seis meses de vigência do Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15. A cópia física foi 

enviada ao Ministério Público no dia 22/08/2018. 

 

Na reunião da UGP Bandeirantes do dia 05/07/2018 foi definido que seriam feitos mais de um 

Termo de Referência para cada uma das etapas do trabalho (elaboração dos diagnósticos e execução da 

restauração ecológica). O primeiro Termo de Referência (TR) para elaboração de diagnóstico será em 

bacia hidrográfica do município de Cordeirópolis, a Alta Bacia do Ribeirão do Tatu, pois esta era a que já 

estava em fase avançada de diálogo com os proprietários rurais e assim haveria maior celeridade com os 
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termos de autorização dos proprietários. Neste período houve contato por telefone e por meio digital 

com a prefeitura de Cordeirópolis e com o ITESP, este último que tem um assentamento rural na bacia e 

interesse em participar do Projeto. 

 

A Fundação Agência das Bacias PCJ providenciou modelo do termo de anuência para a 

realização dos PIPs e o de intenção de participação nos trabalhos de restauração ecológica, que foram 

utilizados para a formalização dos vínculos dos proprietários junto aos trabalhos. 

 

Foram obtidas anuências de seis (06) propriedades rurais, das sete (07) que estão previstas. 

Anuências estas conseguidas pela prefeitura de Cordeirópolis. A sétima propriedade se trata do 

Assentamento do Itesp, com o qual foi realizada uma reunião com os assentados no dia 21/12/2018, 

quando foram apresentados os objetivos dos trabalhos e esclarecidas as dúvidas levantadas. Nesta 

reunião estiveram presentes representantes de 19 dos 21 lotes do Assentamento, da prefeitura de 

Cordeirópolis, do Itesp e da Fundação Florestal (lista de presença anexo 01). Posteriormente o Itesp 

conseguiu anuência de 19 dos 21 lotes do Assentamento, neste momento está sendo providenciada a 

anuência formal do Itesp (copias das anuências individuais anexos 02 ao 07). 

 

Neste período foi realizado o mapeamento das propriedades, dos recursos hídricos e demais 

atributos utilizando-se a base cartográfica do Instituto Geográfico Cartográfico (IGC), conforme 

estabelecido na Política de Mananciais do CBH-PCJ. A partir destas informações, foram elaborados todos 

os mapas com informações ambientais relevantes para o trabalho, elencados a seguir: 

 

Mapa 01 - Mapa da base cartográfica oficial; 

Mapa 02 - Mapa com os dados do Cadastro Ambiental Rural; 

Mapa 03 - Zoneamento Municipal; 

Mapa 04 - Plano das Bacias PCJ; 

Mapa 05 - Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias PCJ; 

Mapa 06 - Mapa Geológico; 

Mapa 07 - Mapa Climatológico; 

Mapa 08 - Mapa Geomorfológico; 

Mapa 09 - Mapa Pedológico; 

Mapa 10 - Mapa Classes de Capacidade Potencial de Uso das Terras Agrícolas; 

Mapa 11 - Mapa de Suscetibilidade à Erosão; 

Mapa 12 - Uso do Solo. 

 

Sobre as demais etapas de contratação dos diagnósticos informa-se que  foram realizadas 

consultas à CBRN sobre a forma de disponibilização dos dados de contatos dos proprietários constantes 

no cadastro completo do CAR, dos demais municípios abrangidos pelo prolongamento da Rodovia dos 
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Bandeirantes, bem como estão sendo avaliadas formas de realizar a busca e sistematização destas 

informações de maneira automatizada dando maior agilidade aos trabalho. 

 

Foi realizado o levantamento de pendências prévias nas áreas indicadas para as ações, 

relacionadas a Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRAs) e Termos de Ajustamento 

de Conduta (TACs), tendo sido excluídas propriedades nestas situações. Importante informar que as 

nascentes que já são objeto de restauração conforme compromissado no Termo de Ajustamento de 

Conduta firmado pela Prefeitura Municipal de Cordeirópolis junto ao Ministério Público estão excluídas 

deste trabalho. 

 

No período e para o desenvolvimento dos trabalhos hora relatados foram realizados contatos 

por telefone e por meio digital com a Agência PCJ, com a prefeitura de Cordeirópolis e com o ITESP 

(anexos e-mails trocados no início de janeiro de 2019). 

 

Importante ainda informar que neste período não foram realizadas reuniões da UGP, pois foi 

dada prioridade na mobilização e coleta das anuências com a prefeitura de Cordeirópolis e assim que o 

TR for concluído será convocaremos uma reunião para apresentação dos trabalhos e definição da 

próxima etapa. 

 

No início de janeiro de 2019 foi enviada resposta ao Ofício do Ministério Público nº 941/2018-

dlv que solicitou informe sobre a elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, bem como sobre os demais 

trabalhos em andamento, por meio da Informação Técnica DMI/FF nº01/2019, encaminhada pelo Oficio 

DE 018/2019. 

 

Em 15/02/2019 a Fundação Florestal encaminhou a minuta de Termo de Referência com 

contribuições e adequações, à equipe da Assessoria ambiental da Agência das Bacias PCJ, e a versão 

final foi enviada pela mesma em 22/02/19, à Fundação Florestal. 

 

Por fim, registra-se que apesar do esforço dos trabalhos técnicos envolvidos para o 

cumprimento do estabelecido no Termo e no Plano de Trabalho, a obtenção das anuências dos 

proprietários rurais é o que tem se mostrado mais moroso, pois depende de um bom esclarecimento 

por  parte dos membros da UGP e de uma avaliação criteriosa por parte dos proprietários para aceite 

das condições propostas o que tem levado mais tempo do que o previsto inicialmente no plano de 

trabalho. É importante destacar essa dificuldade para que futuros planejamentos em outras ações 

semelhantes a considerem. 
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É importante relatar também que no município de Limeira a contratação do serviço de 

elaboração de PIPs será feita pela Fundação Agência das Bacias PCJ, e posteriormente a contratação dos 

serviços de restauração ecológica, pela Fundação Florestal. 

Durante o período foi elaborado o Termo de Referência (TR) visando a contratação de serviços 

especializados para elaboração de Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) viabilizando o planejamento 

da adequação ambiental de propriedades e posses localizadas no município de Cordeirópolis/SP 

(anexo). Atualmente, está sendo feito o orçamento para levantamento do custo médio do Projeto. Já 

houve o retorno de três empresas, porém com custos muito diferentes, sendo necessário solicitar 

orçamento para mais duas empresas visando chegar a um preço médio e justo. Após este processo o TR 

será encaminhado ao Setor de Licitações da Fundação Florestal para que seja aberto o processo de 

licitação e posterior contratação. 

Até o momento, não houve movimentações financeiras nos recursos provenientes da Autoban 

conforme extrato anexo. 

 

Era o que havia a relatar. 

 
 

São Paulo, 21 de março de 2019. 
 
 
 
 
 

Luiz Sertório Teixeira 

Representante Titular da Fundação 
Florestal 

 
 
 
 
 

 Maria Eugenia Martins 

Representante Titular da Fundação Agência 
das Bacias PCJ 

 

Karina de Toledo Bernardo 

Representante Suplente da Fundação 
Florestal 

 

 Leonardo L. Baumgratz 

Representante Suplente da Fundação 
Agência das Bacias PCJ 
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Anexos  

Observação: Informa-se que os anexos já encaminhados por meio da Informação Técnica DMI/FF 

nº01/2019 não constam dos presentes anexos. 

ANEXO 01 - Lista de presença da reunião realizada no dia 21/12/2018 no Assentamento do Itesp em 

Cordeirópolis; 

ANEXO 02 ao 07 – Termos de anuência dos proprietários; 

ANEXO 08 - Mapa 01 - Mapa da base cartográfica oficial; 

ANEXO 09 - Mapa 02 - Mapa com os dados do Cadastro Ambiental Rural; 

ANEXO 10 - Mapa 03 - Zoneamento Municipal; 

ANEXO 11 - Mapa 04 - Plano das Bacias PCJ; 

ANEXO 12 - Mapa 05 - Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias PCJ; 

ANEXO 13 - Mapa 06 - Mapa Geológico; 

ANEXO 14 - Mapa 07 - Mapa Climatológico; 

ANEXO 15 - Mapa 08 - Mapa Geomorfológico; 

ANEXO 16 - Mapa 09 - Mapa Pedológico; 

ANEXO 17 - Mapa 10 - Mapa Classes de Capacidade Potencial de Uso das Terras Agrícolas; 

ANEXO 18 - Mapa 11 – Mapa de Suscetibilidade à Erosão; 

ANEXO 19 - Mapa 12 - Uso do Solo; 

ANEXO 20 - E-mail Fundação Florestal - Agência PCJ em 07/01/2019; 

ANEXO 21 - Prestação de Contas até fev2019; 

ANEXO 22 - Extrato Bancário. 


