Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas
Audiência Sub-Região: Norte
Município: Caieiras

Nome/ Entidade: Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juquery - CIMBAJU
Cidade: Caieiras
Sub-região: Norte
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):
( ) Princípios

( ) Diretrizes

( ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos

Ordenamento Territorial:
( ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano
( ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana
( ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana
Propostas Estruturadas:
( ) A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial
(X) C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
( ) E: Temas Relevantes

( ) B: Habitação e Vulnerabilidade Social
( ) D: Mobilidade, Transporte e Logística

Contribuição:
Meio Ambiente - Unidades de Conservação - Fundações (FF)
Parque Estadual do Juquery - Uso Público, Educação em Saúde Ambiental e Conservação para a Natureza
Projeto: Em parceria com o CIMBAJU e ou Prefeituras dos Municípios de Caieiras e Franco da Rocha, via
convênio, criação e implantação de um Portal de acesso ao Parque Estadual do Juquerv e Caieiras, com
implantação de Portaria de Visitantes, Base de Apoio e Fiscalização e um Centro de Referência em Educação
Ambiental do Cerrado. Implantação do Circuito Saúde e Ecologia, para práticas de esportes passivos e
atividades culturais e de lazer em harmonia com as finalidades da Unidade de Conservação, com criação de
área de uso público mais intensivo nas bordas do Parque Estadual, entre Caieiras e Franco da Rocha,
integradas com as áreas tombadas pelo CONDEPHAAT do antigo CHJ - Complexo Hospitalar do Juquery.
Implantação de sinalização de orientação ao visitante e com mensagens educativas. Criação de um Programa
continuado de Educação em Saúde Ambiental e de monitoria educativa permanente, em parceria com
entidades ambientalistas e a comunidade do entorno da Unidade de Conservação, em Caieiras;
Custo estimado: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
Justificativa: A criação do PEJY - Parque Estadual do Juquery está ligada às diretrizes do tombamento do
antigo CHJ pelo CONDEPHAAT, que o tombou como patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico,
considerados os seus atributos de belezas naturais do relevo e vegetação singular, incluída as exóticas trazidas
para a implantação dos seus jardins. Já na criação da Unidade de Conservação, foi destacada a relevância do
PEJY para a proteção, preservação e conservação do último remanescente de vegetação do bioma cerrado na

bacia do Alto Tietê, testemunho do que restou de cerrado integro no próprio território paulista (de 20%
sobrou apenas menos de 1%), que restou encravado e protegido justo na maior metrópole brasileira. Também
é de destaque a função do PEJY na proteção dos mananciais do Sistema Cantareira, sendo estratégico para
proteção do braço hídrico do reservatório onde esta o emboque de captação das bombas da Estação
Elevatória da SABESP (ESE-Caieiras) e adução para a ETA Guarau / todos do Sistema Cantareira. Entretanto,
medidas de comando e controle, focadas exclusivamente na fiscalização, cercamento e polícia, isoladamente,
só potencializam conflitos. Incentivar o direito ao uso público disciplinado e orientado, contínua sendo a
melhor forma de se encontrar aliados e parceiros para a preservação e conservação. Parceria firmada entre o
município de Caieiras e a Fundação Florestal em 2011, para criação de um Viveiro de Mudas e cooperação na
conservação e uso público, comprovou esta tese. Porém, por falta de investimento o PEJY não pode implantar
até agora o Portal de acesso em Caieiras, a Base de Apoio e o Centro de Educação Ambiental, apesar de já
existir construção disponível em condições de recepcionar tais serviços.

