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ATA DA 183ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

  

Aos 21 dias do mês de setembro de 2016, sob a presidência do Senhor Secretário 

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena, realizou-se a 183ª Reunião Plenária Ordinária do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 

convocada com a seguinte Pauta: 

Expediente: 

 

Discussão e votação da Ata da 182ª Reunião Plenária Ordinária do 

CADES. 

Posse da senhora Maria Raquel Pereira dos Santos Pacheco como 

conselheira suplente, representante do Departamento de Planejamento 

Ambiental – DEPLAN, no CADES. 

 Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

 

Ordem do dia: 

 

Exposição sobre Inventário de Emissões e Remoções Antrópicas de 

Gases de Efeito Estufa do Município de São Paulo, pela senhora Laura 

Lúcia Vieira Ceneviva, Secretária Executiva do Comitê de Mudança do Clima 

e Ecoeconomia do Município de São Paulo. 

Sugestões para Pauta da próxima reunião e Assuntos Gerais. 

 

Anexos: 

 

- Ata da 182ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 
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Coordenador Geral Paulo Ricardo: Bom dia a todos. Iniciamos a 183ª Reunião 

Plenária Ordinária do CADES Municipal, aqui na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, no 

dia 21 de setembro de 2016. Quarta-feira, 9h30 da manhã. O secretário pede desculpas, 

mas está tendo uma reunião meio de urgência, e acabou tendo que ir. Ele gostaria de 

estar presente, como esteve nas anteriores. Nós ainda não temos o quórum para a 

aprovação da ata anterior. Então nós vamos dar prosseguimento. Caso ocorra o quórum, 

colocamos a ata em votação. Caso não, fica para a próxima reunião a aprovação dessa 

ata. Eu vou abrir com sugestão para inclusão na pauta desta reunião. Alguém? Tem 

algum ponto de pauta para discutirmos mais à frente. Não? Vou dar a posse à senhora 

Maria Raquel Pereira dos Santos Pacheco, como conselheira suplente, representando 

o Departamento de Planejamento Ambiental, o DEPLAN, da Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente. Passamos agora para outro ponto da ordem do dia: a exibição sobre 

Inventário de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa do Município 

de São Paulo, a quem eu convido a nossa querida, já conhecida, Laura Lúcia Vieira 

Ceneviva, que fará o uso da tribuna, do microfone. A reunião é sua, Laura. 

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Paulo e equipe. 

Senhores conselheiros do CADES é um prazer estar de volta aqui. Eu fiz a apresentação 

do primeiro inventário em 2007 ao CADES. Esse é o segundo. E já estamos no processo 

de preparação da licitação do terceiro. (incompreensível) à disposição, mesmo no meio 

da apresentação. Que está estruturada, uma primeira parte falando especificamente das 

questões da mudança do clima. Uma segunda parte mencionando rapidamente a política 

municipal de mudança do clima. E em terceiro lugar o inventário, ele mesmo. Até em 

função do Paulo, a gente normalmente faz essa referência de emissões e remoções 

antrópicas porque há emissões e remoções que a própria natureza faz. Mesmo em 

grandes quantidades, tipo uma explosão de vulcão, que tem uma emissão enorme. De 

mesmo modo, a floresta faz, também, uma enorme remoção. Então existem processos 

naturais de emissão e remoção de gases de efeito estufa, mas o que interessa, pra nós e 

nas negociações internacionais de modo geral, nas transformações macroeconômicas 

que estão por vir, são os processos antrópicos, porque sobre esse a gente tem controle. 

No início da apresentação, eu usei estas imagens aqui, que são fotos que eu tirei da 

janela atrás da minha mesa, aqui neste prédio. E mostra uma brutal diferença de 

paisagem. Até isso aqui, que é uma bruta chuva, nem se enxerga quase do lado de lá da 
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rua. Não que isso seja mudança do clima, não é nada. Mas é só para fazer uma alegoria 

dizendo que as coisas estão embaixo dos nossos olhos, as variações, as mudanças e os 

impactos, e muitas vezes a gente não vê. Não é verdade? A primeira coisa é sempre 

lembrar que os problemas ambientais na atmosfera são vários, e ocorrem em vários 

pontos da atmosfera, como, por exemplo, o buraco da camada de ozônio, a chuva ácida, 

mudança no microclima, poluição do ar, poluição eletromagnética, poluição sonora, etc. 

Um monte de coisa acontece na atmosfera. Nós estamos falando aqui de mudança do 

clima. Que tem interferência, muitas vezes, uma coisa com a outra. Mas são fenômenos 

distintos, tratados por equipes profissionais distintas. O efeito estufa é o que garante a 

vida. Ele é isso: a A energia radiante do sol vem, parte é refletida, parte é absorvida na 

atmosfera, parte chega na superfície, é refletida. Parte vai embora. Parte é refletida de 

volta pela camada dos gases de efeito estufa, volta e aquece a terra. Vem como 

cumprimento de onda curta e volta como onda longa. E aí vem a diferença, isto é: o 

efeito estufa é o que nos ajuda a viver e o aquecimento global é um fenômeno que 

gerou o problema. E aí, já destacando, a questão, que está esquentando, está 

esquentando. Isso é inequívoco. O que se discute é se é originado pelo homem ou não, a 

capacidade que o homem tem ou não de enfrentar esse fenômeno. E mais, se isso não 

seria apenas um ciclo natural. Os gases submetidos a controle pelo Protocolo de (falha 

na gravação), 2006, os três (falha na gravação). Por quê? Porque é transporte, lixo, e 

também transporte e a produção agrícola. Os três últimos são mais ligados a processos 

industriais. Embora tenha, claro, às vezes, correlação uma coisa com a outra. Aqui. Está 

indo para dois anos o último relatório que o IPCC fez. As cidades, inclusive, solicitaram, 

não sei se ainda para essa COP de Marrakech, em dezembro, vai haver, solicitaram que 

o IPCC fizesse uma avaliação especifica para as cidades. Eles estão fazendo, não sei se 

vai ser publicado no final deste ano. Este relatório (falha na gravação). Bom, então o 

quinto relatório o que ele aponta? Ele aponta O aumento da temperatura média do 

planeta, o planeta, na média, esquenta X ou Y, que é o nosso caso, esse aumento pode 

ser muito maior. A década de 90 foi a mais quente, agora (falha na gravação). Da 2ª 

metade do século XX. Ainda que se interrompesse imediatamente a emissão de gases de 

efeito estufa, a temperatura continuaria crescendo. No cenário mais otimista, estima-se 

que este aumento seja de 1,4°C, e no mais pessimista, de 5,8°C. Desde a última era 

glacial a temperatura da Terra variou cerca de 6°C. E nós estamos 1.4 para 5.8, sobra 
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4.4oC. Ou seja, nós estamos em uma situação que ocorreu só 12.000 anos. A questão 

essencial é aquela: Sem esforços adicionais de mitigação, e mesmo com adaptação, o 

aquecimento ao final do século 21 levará a um alto ou muito alto risco de severos, 

amplos e irreversíveis impactos, isso globalmente. Bom, o que é isso? Porque a natureza 

funciona sistemicamente. Se você mexe aqui, o sistema suporta impactos, mas se o 

impacto é excessivo o desarranjo sistêmico, no caso, por exemplo, pode gerar extinção 

de espécie, desarranjo absoluto nos sistemas econômicos. Por exemplo, para o Brasil, já 

se sabe que a cultura do café vai sumir em Minas. Ela vai descer. Ou seja, todo o 

conhecimento gerencial da produção do café que está estabelecido naquelas sociedades 

vai ser inútil. Porque não vai mais ter plantação de café lá para cima. Vai descendo para 

o sul do Brasil. Por quê? Porque depende de condição climática para ter a produção. 

Então o desarranjo é sistêmico mesmo. Por isso que a discussão é de tentar manter 

entre 1º C e 2º C acima dos níveis pré-industrial. Está tudo lá no relatório do IPCC, que 

é acessível. Variação na temperatura e variação na precipitação. Isso mede variação de 

aumento e diminuição de chuva e de temperatura em todo planeta nos últimos 60 anos. 

Esses modelos, na realidade, são dois modelos planetários, um japonês e um inglês. O 

pixel deles é de 200 Km. Então para o nível planetário é bastante detalhado, mas para 

nós, principalmente níveis subnacionais, é muito grande. Não nos serve. O INPE, aqui no 

Brasil, o CEMADEN e outras instituições, estão no processo de restringir isso, para 

chegar a uma resolução de 5 por 5 Km. O que daria inclusive, por exemplo, para a gente 

tentar identificar variações intramunicípios, porque São Paulo é um município grande. 5 

por 5 é um ponto interessante. O fato de a gente saber que tem problemas não 

significou que o consumo desses gases pela sociedade humana tenha minimizado. Se 

vocês virem (falha na gravação), a convenção do clima foi em 1992, e vejam os 

senhores quanto que a sociedade continuou consumindo. Esse é o dióxido de carbono, 

principalmente o de combustíveis fosseis e processos industriais. Os gases fluorados têm 

seu consumo aumentando expressivamente. O fato de a gente saber que tem problema 

não significou que nós, como sociedade, paramos de consumir, de emitir esses gases. E, 

portanto, isso mostra que o problema que a gente enfrenta é todo nosso. Isso é, é o 

modo de produção e o modo de consumo que implica esse perfil de emissão planetária. 

Agora, o planeta já sofreu um monte de mudança do clima. Os senhores podem ver, por 

exemplo, aqui, aqui, aqui. O que é isso aqui? Bom, a ciência sabe, a variação da 
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temperatura do clima, por vários modos, desde os... como chama? Foraminíferos 

planctônicos, ou coisas assim. Tem umas maluquices enormes. Mas o mais óbvio, a 

perfuração que foi feita de quase 4 Km na calota polar da Antártica, que conservou no 

gelo bolhinhas de ar de milênios e milênios atrás. E foi possível reconstituir a atmosfera 

do planeta até 800 mil anos. Têm alguns desses furos, não é só um. Um permitiu até 

800 anos atrás, a maioria, vamos dizer assim, a gente chega até 400 mil anos, que é o 

que está mostrado aqui, sendo 1950 é considerado ano zero. E aqui é 400 mil anos para 

trás. Aqui é a medida de CO2 na atmosfera do planeta. Então a gente identifica uma 

variação expressiva ao longo dessas centenas de milhares de anos. O que acontece é o 

seguinte, que na história, o nível histórico mais alto de CO2 é aquele que está anotado 

ali, 300 mil anos mais ou menos. E agora nós já estamos lá em cima. E mais, é a taxa 

de crescimento. A mais rápida taxa observada foi 30 pmm em um período de 1000 anos. 

Os últimos 30 ppm foram nos últimos 17 anos. E aí o que acontece? Ninguém sabe se 

esquenta porque aumentou CO2, ou de aumentou o CO2 porque esquenta. O certo é que 

há uma correlação, mas ninguém sabe exatamente o que é o quê. Aqui, aqui dá para ver, 

desde 1880, quando começou a banalizar o termômetro. Essa linha azul, aqui, as 

temperaturas efetivamente medidas. E depois, o que a gente tem? Nos anos 60, aqui, 

foi instaurado lá no Havaí o Observatório de Mauna Loa, que faz medições de CO2 na 

atmosfera. E inclusive no ano passado, a gente viu nos jornais falar: “Passamos 400 

ppm de CO2 na atmosfera.” Medido, objetivamente, lá no Havaí. E o que acontece? É 

possível observar a concordância dessa curva com a curva de CO2 encontrada nas 

amostras de gelo. Ou seja, faz sentido. E ambas coincidem com as temperaturas 

efetivamente observadas. Vamos supor que ninguém concorde com isso, isso é uma 

bobagem. Por outro lado, essa aqui é uma análise da Munich RE (incompreensível), que 

é a maior resseguradora do mundo. Ela assegura as companhias de seguro. E eles dizem 

o seguinte, olha lá: As grandes catástrofes naturais, pelo mundo, entre 1950 e 2011. 

Número de eventos e tendência. Esse vermelho, são eventos geofísicos, terremoto, 

tsunami, erupção vulcânica. E ele tem uma distribuição mais ou menos homogênea. Os 

eventos meteorológicos, furacões, são esses verdes, parece que está crescendo. Eventos 

hidrológicos, inundação e movimento de massa, esse tom aqui, nessa luz fica meio preto. 

E este aqui, eventos climatológicos, temperaturas extremas, secas e incêndios florestais. 

É esse mais clarinho aqui em cima. Então são os eventos naturais. A tendência 
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identificada por quem paga a conta da desgraça é crescer. E eles também apontam o 

seguinte, essas são as perdas totais, o verdinho. E este azul são as perdas asseguradas. 

Essas são as tendências totais, essa linha. E essa é tendência assegurada. Portanto, 

para quem paga a conta do drama também está custando caro. Aqui é a Cristine 

Lagarde, que é a diretora do FMI, e essa informação, vejam os senhores, é de 2012, 

dizendo da necessidade de taxar o carbono. Por quê? Porque os processos produtivos 

existentes, os fluxos de recursos financeiros não podem se assentar mais no carbono. E 

isso aqui é dezembro agora, a COP de Paris. Todos os países, até outubro do ano 

passado, apresentaram ao secretariado da convenção o quanto eles vão diminuir 

voluntariamente, ou quanto eles vão emitir. Se analisarmos, e é esse esforço que a 

PricewaterhouseCoopers (PwC) fez, selecionando os 20 países mais ricos do mundo, 

pegou todas as INDCs deles, que são as contribuições que cada país nacionalmente 

determinou e propôs para a Convenção do Clima o que eles iam fazer. Muito bem. Para a 

gente chegar em 2100 com o aumento de “só” 2º C, essa curva de descarbonização dos 

processos macroeconômicos seria necessária. Essa curva é a tendencial. Pegando todas 

as INDCs dá uma descarbonização de 3,% ao ano. Ou seja, ainda insuficiente. Nós 

vamos chegar aqui com quase 2º C, não 1,5. Ainda falta fazer muito mais. Olha aqui, 

aqui é um quadro onde eles mostram os Top 5, que são os 5 melhores e os 5 piores. 

Vejam aqui o Brasil. No que fala de variação de intensidade de carbono na economia 

entre 2013 e 2014, nós ficamos bem feios na fita, com um aumento de carbono na 

nossa economia, de 3,6%, que não é difícil de entender. Só de pensar a ligar as 

termoelétricas já dá essa informação, mas não é só isso. Agora, quando você vai olhar a 

intensidade de carbono na economia, a gente está bonito na fita. Por quê? Porque a 

nossa matriz energética é limpa ainda. Então isso garante uma forma de produção que é 

razoavelmente aceita. Outros países estão bonitos na fita, olhem aqui, nas duas formas. 

Nós ainda precisamos melhorar o nosso desempenho. E aqui, bom, em 2009, o Brasil fez 

o Compromisso de Redução entre 36,1 % até 38,9%. Foram aquelas confusões, fracasso 

de Copenhagen, depois tem um monte de (incompreensível). É irrelevante. A questão 

são esses dois pontos, vamos dizer assim, de inflexão. Naquele momento foi feita essa 

proposta que implicou a elaboração do plano de mudança do clima, um monte de plano 

setorial de adaptação dos processos econômicos no Brasil e tudo mais. E agora, aquilo 

que era a Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada já é não mais pretendida, 
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porque ela foi ratificada, agora ela já é a contribuição do Brasil, 37% de contribuição até 

2025, 43% até 2030. Isso vai ser mais ou menos como? Principalmente, participação de 

bioenergia na matriz energética. Vai vir um monte de biocombustíveis. Fim do 

desmatamento ilegal da Amazônia até 2030 e a restauração e reflorestamento de 12 

milhões de hectares de florestas. Então vai consumir carbono adoidado. Isso é o que o 

Brasil diz que vai fazer. Deus queira que faça. E a gente tem que começar a pensar o 

que isso implica no município de São Paulo. Vamos pegar uma outra informação do 

município de São Paulo. Esses dois gráficos mostram, por exemplo, como os eventos 

climáticos extremos vão sendo observados aqui. Nós temos aqui, de 1935 a 2009, 

chuvas superiores a 40 mm, chuvas maiores que 60 mm. E aqui, as cores, o verdinho é 

primavera, azul inverno, outono ocre e o verão é o vermelho. O que se observa? Uma 

variação no processo de produção dessas chuvas, uma tendência de crescimento, que de 

fato implica nessa curva aqui debaixo, dizendo que está chovendo muito. Ou ainda está 

chovendo a mais. E está chovendo a mais, mais violentamente. Essa que é a forma 

importante de entender. Está chovendo menos chuvas delicadas e chovendo mais 

chuvas bastante fortes. Com períodos de secas, portanto, entre uma chuva e outra, 

bastante mais expressivas. Isso, por exemplo, impõe ao município uma variação nas 

formas de cálculos de seus sistemas de drenagem. Isso imporá aos hospitais uma forma 

diferente de estruturação, por quê? Porque a variação na umidade, de mesmo modo, 

tanto a pouca umidade, quanto o excesso de umidade em determinados momentos, vai 

impor transformações no seu modo de organizar. Então é só para trazer presente aquilo 

que a gente vai falando para o planeta, depois vem vindo para o Brasil e depois vem 

chegando aqui em São Paulo. Agora, não é fácil de enxergar essas coisas. No caso, a 

pluviosidade é medida no município de São Paulo desde os anos 30. Mas tem coisa que 

não é medida, ou tem coisa que é medida e não permite fazer afirmações. Então é muito 

difícil esse controle mais preciso em universos tão pequenos como uma cidade. Agora 

vamos entrar na segunda parte da apresentação. A política municipal do clima, que ela 

assegura a contribuição do Município de São Paulo, porque a gente é uma das maiores 

cidades do mundo, nós exercemos liderança, e a gente tem que assumir as nossas 

responsabilidades frente a essa questão, que vai comprometer o modo de vida da 

humanidade. Então, portanto, colaborar, conhecer, para ter condição de se preparar. 

Tem o Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia, que é colegiado e 
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consultivo, diferentemente aqui do CADES, porque o CADES é deliberativo, não é 

verdade? Mas é uma câmara de reverberação e de articulação de iniciativas ligadas ao 

clima. A meta de redução de 30% das emissões para o ano de 2012. A cada 5 anos, a 

elaboração de um documento de comunicação, no qual um dos capítulos é o inventário. 

O Programa de Inspeção e Manutenção Veicular. Fatores de redução de Outorga Onerosa. 

Pagamento por serviços ambientais. A melhoria de óleo diesel consumido aqui. Redução 

progressiva do uso de combustíveis fósseis nos ônibus, 10% (dez por cento) a cada ano, 

sendo todos os ônibus, em 2018, movidos a combustível renovável. Agora, estas coisas 

aqui, da política, a gente não vai tratar objetivamente, porque cada uma delas tem uma 

retórica própria, mas na apresentação do inventário eu vou tratar delas. Nós tivemos, 

portanto, o primeiro inventário que cobriu só o ano de 2003, foi na metodologia do IPCC 

de 1996. O segundo inventário cobriu de 2003 a 2009, com uma atualização em 2010 e 

2011. Por quê? Porque demora tanto fazer uma licitação, que o tempo vai passando e se 

é possível é melhor aproveitar e fazer, pelo menos tentar avançar, se aproximar do 

momento que você está realizando aquela contabilização, do que, por exemplo, agora, 

nós íamos fazer 2010 a 2014, que são 5 anos determinados pela lei, só que hoje em dia 

já estamos propondo fazer até 2016, tal a demora do processo licitatório. Então, 

primeiro, Metodologia IPCC 1996. O segundo, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. 

O segundo é esse aqui, redundou nessa publicação do inventário. Esse é o inventário, ele 

mesmo. Tem um sumário executivo bilíngue, que é este aqui. Está tudo na internet. E esse 

inventário tem uma característica muito legal, que ao contrário dos outros, o nosso, as 

contas estão públicas. Porque você pega outros inventários, você tem que acreditar no que 

está escrito ali. Você não sabe como a conta foi feita. Você parte do pressuposto que é 

verdade. O nosso não, o nosso está tudo lá, público, para quem quiser, até usar como guia 

para fazer inventário. Nós usamos a metodologia do IPCC 2006, esse tomo (capitulo), por 

exemplo, é tomo de energia. Eu trouxe, se alguém tiver curiosidade de olhar. Mas cada 

assunto tem um caderno desses para ver como você faz a conta. Todo mundo tem que 

seguir o que está escrito aqui. E nós fizemos assim por quê? Porque o do Brasil e do estado 

de São Paulo segue a metodologia do IPCC, que é a única metodologia aceita 

mundialmente. Só que em 2014, na COP de Lima, no Peru, quando foi aprovado esse 

quinto relatório do IPCC, que eu apresentei de início, foi também aprovada a metodologia 

GPC - Global Protocol for Community-Scale, que é o protocolo para as comunidades. E 
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ele propõe, a gente faz a conta pela metodologia do IPCC, mas agrega a informação em 

escopos, uma forma diferente de comunicar para a sociedade. E agora a nossa licitação 

vai repetir o IPCC e vai fazer o GPC, GPC é essa metodologia aqui também. Se alguém 

tiver interesse em olhar, depois, está aqui disponível tudo na internet. Nós vamos fazer 

assim. E aí nós vamos ver se nós vamos continuar fazendo só GPC ou vamos continuar 

fazendo só IPCC. Agora entrando no inventário, ele mesmo. O setor Energia. Aliás, antes 

de falar do setor Energia. Os inventários, pelo IPCC, analisa quatro setores de emissão e 

a informação é transmitida segundo esses setores de emissão: energia, resíduos, 

agricultura; mudança de uso do solo e florestas, que a gente fala AFOLU, é a sigla em 

inglês; e processos industriais e uso dos produtos, que é o IPPU. São quatro setores, e é 

isso que eu vou apresentar, o que a gente emite. Na energia a gente mede o dióxido de 

carbono, o metano e oxido nitroso. E mede (falha no áudio) segundo estes três 

subsetores: queima de combustíveis, emissões fugitivas, transporte, armazenamento de 

CO2. Começar por esse porque não existe. Tem lugar que eles pegam CO2 e enfiam na 

terra, por exemplo, ou fazem produtos, ou coisas assim. Só que isso não tem aqui, isso 

a gente não considerou. Nós só temos estes dois. Na queima de combustíveis, você tem, 

a queima de combustível para a geração de energia. E onde está a queima de 

combustível para a geração de energia? Na queima de óleo diesel em termoelétrica, por 

exemplo. Então a gente faz o cálculo das emissões da produção de energia do Sistema 

Interligado Nacional. Então o Brasil, mês a mês, tem um fator de emissão segundo ligam 

ou desligam as termoelétricas. Então a geração de energia que queima combustível. O 

Transporte que queima combustível. E a indústria da transformação e construção e 

outros setores. Por exemplo, a gente usa gás para cozinhar, tem essa conta também. A 

indústria usa outros produtos em seus processos industriais que emitem, essa conta é 

feita também. Está escrito aqui, está vendo. Agora, é importante observar que o 

consumo de diesel, como não existe essa separação do que é consumido na indústria, o 

que é só em transportes, a gente considerou tudo só em transportes. E tem as emissões 

fugitivas do Combustível sólido Petróleo, que não tem aqui. E a do Gás natural foi a 

única que a gente adotou. Existe, por exemplo, emissões fugitivas do abastecimento de 

veículo, a hora que você encosta o seu carro no posto, o cara põe a bomba, o tanque 

está vazio, mas está cheio de gás ali dentro. À medida que o liquido do combustível vai 

entrando, o gás vai saindo. Essas emissões ainda não foram contabilizadas. E aí a gente 
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tem, por exemplo, a tabela das emissões do setor Energia em toneladas de CO2 

equivalente. Porque todas as emissões têm que ser transformadas em um denominador 

comum, que é o CO2 equivalente, para poder comparar laranjas com bananas. Senão 

não dá, como você vai comparar dióxido de carbono com metano? E aí é fácil observar 

que o que emite no duro é o transporte. A gente tem uma emissão razoável aqui, na 

indústria da transformação e outros, que são esses consumos domésticos principalmente, 

mas também na indústria para produção. Agora o que pesa mesmo é aqui, no transporte. 

E aí, vejam que houve um aumento e depois uma redução. Tem uma variação. A coisa 

não é muito constante. E aqui, comparar em gráfico de pixel, as emissões, praticamente 

todas do setor de energia vem de queima de combustíveis. Isso aqui em 2003. Em 2009 

aumentou mais ainda a contribuição do subsetor queima de combustíveis nas emissões 

totais de energia. E aí, quando a gente vai olhar o subsetor queima de combustíveis, o 

que tem dentro dele? ¾, mais de 75% das emissões vem do transporte e não das 

demais coisas, que são a indústria da transformação ou a geração de energia. Então a 

questão é o transporte. E aqui é possível ver, já que a questão é o transporte, quem 

está rodando. Aqui é a variação em 2003, e em 2011, segundo combustível, vocês 

observem, dominante: gasolina e óleo diesel. Aqui gasolina e óleo diesel. Observando-se 

um aumento maior no consumo de óleo diesel e um aumento, mas não tão grande, no 

consumo da gasolina. O consumo do etanol mais que quadruplicou. E mais para frente a 

gente vai ver gráficos que clareiam o que é isso. Agora, é possível, por exemplo, já 

dizerr que a proliferação dos carros SUVs que consomem diesel, por exemplo, possam 

explicar isso aqui. O momento de ascensão econômica, em que você tem mais produção 

e mais distribuição, também pode explicar esse aumento no consumo do óleo diesel. No 

Setor de Resíduos, são os mesmos gases que são mensurados e os subsetores são estes 

aqui: disposição de resíduos sólidos, tratamento biológico, a incineração e os efluentes 

líquidos, e aí anotado os gases, que são emitidos em cada um deles. No caso da 

disposição de resíduos sólidos, a gente contabilizou as emissões dos aterros sanitários. E 

não contabilizamos as emissões industriais, porque não há dados, não conseguimos 

dados para fazer essa conta. O tratamento biológico, que é a compostagem, o município 

teve, depois tirou e por fim voltou com a compostagem, então tem um processo de 

emissão, que foi considerado. E também, lembrando que não teve digestão anaeróbica 

ou tratamento mecânico biológico. Aqui eu vou fazer um comentário que é uma questão 
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muito interessante. Por exemplo, o planeta aguenta, hoje em dia, 7 bilhões de seres 

humanos, houve um crescente para a gente chegar nesse número. Essas pessoas 

comem vegetais produzidos, animais criados, que estão tirando seus nutrientes do solo. 

Existem processos de adição de fertilizantes em muitas dessas culturas, ou mesmo de 

outros aditivos na pecuária. O que acontece é que quando a gente pensa, por exemplo, 

em macronutrientes, a gente pensa em NPK, nitrogênio, fosforo e potássio. 

Micronutrientes são outros. Carbono propriamente, ninguém fala do carbono. Então nós 

estamos sacando do solo uma quantidade de carbono enorme que não volta. E essa é a 

grande questão da compostagem. Porque a compostagem devolve para o solo o carbono. 

Tanto que a prefeitura está fazendo um ensaio muito interessante de processo de 

compostagem, que se Deus quiser vai se expandir muito pelo território do município, 

articuladamente com as operadoras de lixo. Mas essa questão do carbono voltar para o 

solo é algo que nunca foi muito estudado. A gente olha muito para combustível fóssil, 

mas o processo de todo esse carbono que esses 7 bilhões de pessoas tirou, como volta? 

Faltou falar a incineração, porque ela é usada para os serviços de saúde, e os efluentes 

líquidos, que são as emissões dos esgotos e do sistema público. Aqui é importante a 

gente fazer um comentário: nós fizemos uma coisa que nunca, em lugar nenhum foi 

feito, que foi uma campanha de monitoramento para medir as emissões de gases de 

efeito estufa na interface água/ar. Como é isso? A conclusão, ou ainda pode-se concluir, 

dependendo de como se faz a coisa, que o Rio Pinheiros, por exemplo, emite como uma 

termoelétrica. Se você pega esse argumento, tem outros modos de argumentar, é 

possível. Nós fizemos isso para ver se é uma questão. A gente teria que ter campanhas, 

teria que conhecer mais os processos, para de fato saber como é a emissão nos corpos 

d’água do município. Aqui tem as conclusões do setor resíduos, onde os aterros 

sanitários é que são os problemas. Acho que aqui eu errei. Eu copiei isso aqui, eu acho 

que eu errei quando copiei. O número não é esse. Não sei o que eu fiz. Foi eu que digitei 

isso aqui. Está errado esse número. Aqui está certo. De toda forma, a questão é a 

emissão dos aterros sanitários. Os efluentes são uma questão, mas uma lástima que eu 

digitei errado aqui. De toda forma, é dessa ordem a contribuição deles para emissão. 

Portanto, se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer aqui. Ah, sim. 

A variação 2003, 2011, aumentou muito a emissão da disposição dos resíduos sólidos, 

diminuiu os efluentes. AFOLU do Manejo de solos. Aplicação de fertilizantes. Aplicação de 
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cal e ureia. O Manejo de dejetos, que é você usar o esterco. A Fermentação entérica, 

que é a do gado ruminante. E aqui é a avaliação uso do solo, quanto que a gente vegeta, 

ou desmata. O que a gente vê? A gente vê essa ordem de emissão, observando-se que 

teve uma bruta variação, teve um desmatamento que foi expressivo. E aí quando a 

gente vai olhar, a gente vê isso. É o Rodoanel. Os lugares onde o desmatamento ocorreu 

foram as áreas do Rodoanel. Por isso que teve aquela emissão. E aqui, Processos 

industriais e uso dos produtos, que são os 6 gases. E a gente emite, segundo os tipos de 

indústrias, o uso de solventes e uso de não energéticos de combustível. Uso das 

substâncias substitutas das substâncias depletoras da camada de ozônio. E na produção. 

Só tem indústria mineral no município, que foi medido. Uso de solventes e uso não 

energético de combustíveis são as emissões de lubrificantes e parafinas. Uso das 

substâncias substitutas das depletoras da camada de ozônio. Muito bem, o que é isso 

aqui? A gente tinha CFC, parou de usar a CFC por causa do buraco de ozônio. E 

começamos a usar em substituição HFCs, que ajudam na camada de ozônio, mas pioram 

o efeito estufa. Então essas contas estão em refrigeradores, em ar-condicionado, nas 

espumas, espuma de colchão, aquelas bolinhas nas espumas estão cheia de gases. Nos 

aerossóis. E aí a gente vê, por exemplo, facilmente a questão do modo de consumo. 

Olha aqui, olha a variação aqui neste setor, das substâncias substitutas daquelas 

depletoras da camada de ozônio. Trocar CFC por HCFC. Vocês lembram que parou de ter 

desodorante. Aí depois começou a aparecer desodorante que é só apertar, aerossol. 

Olha aqui o desodorante aparecendo aqui. É brutal. Em 2003 era 112, em 2009 é 272, 

mais que o dobro. Portanto, o modo de consumo que temos afeta claramente o perfil de 

emissão. Não é por causa do desodorante só, é óbvio. Mas aqui, como o consumidor 

reage ao mercado é fundamental no processo das nossas emissões. As emissões totais 

do município. A gente vê que aqui houve um aumento bastante expressivo. Vejam que 

aqui está só até 2009, que é o período formal do inventário. Total com 2011, contando 

só energia e resíduos, porque é a grande parte das nossas emissões, olhem aqui, é só 

energia e resíduos. Está vendo? O resto é merreca. AFOLU e (incompreensível) é coisa 

pouca. Contabilizando energia e resíduos apenas, a gente vê que tem pico aqui, 2008 e 

2011. Vejam só, aí vamos analisar isso aí. Aqui, essa linha amarela é o consumo de 

eletricidade no município, e estas barras são as emissões. Claramente, a gente tem dois 

picos de emissão em 2008 e 2010. E a curva de consumo é razoavelmente constante. 
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Ou seja, nós como consumidores, nós temos um comportamento, mais ou menos, 

homogêneo. Só que as emissões que dependem das decisões do governo federal, elas 

têm saltos imensos. Então a gente chega aqui, começar a conversar na questão da meta 

de emissão. Vejam, o consumo energético no município por habitante, ele não tem uma 

variação tão expressiva. Vejam outra coisa, consumo de combustível. Aqui é gasolina, 

aqui é álcool. Vejam que aqui, o consumo aumentou brutalmente, está lá em cima. Está 

aqui. Só que as nossas emissões, que são essa linha, caíram. Por quê? Porque o preço 

do álcool baixou muito relativamente ao preço da gasolina. Gestão praticada pelo 

governo federal. E com isso, embora o consumo total aumente, ou tem aumentado, as 

emissões diminuíram, provavelmente, hoje em dia, está aqui. O que aconteceu? A nossa 

lei manda cortar 30% em 2012, total. Não vai cortar. Não vai cortar por quê? Porque o 

nosso perfil de emissões não depende da política que a gente pratica. Está demonstrado 

claramente que depende de decisões do governo federal. Então o estabelecimento de 

metas para o município tem que ser feito de outro modo, de tal modo que de fato a 

gente possa cobrar do governo municipal a eficiência naquilo que está fazendo. Só para 

comparar, perfil de emissão do município de São Paulo e do estado de São Paulo. Vocês 

vejam que o perfil econômico, nós somos uma cidade serviços, as emissões são desse 

tipo. O estado de São Paulo, a importância da questão da agricultura e pecuária, dos 

processos industriais. Portanto, a forma com que as emissões são feitas está ligada com 

o processo econômico. Aqui é a lição final e o pedido, a recomendação final do IPCC. 

Qualquer coisa que a gente faça, não devemos atingir pontos de não retorno. Por quê? 

Porque o desarranjo sistêmico quando é excessivo não volta mais. Você pode tirar a 

pressão e não volta. Então não podemos atingir o ponto de não retorno. E só implantar 

projetos de não arrependimento. Se o processo macroeconômico mudar daqui há 30 

anos, o investimento que você fez hoje não deve ser jogado fora. E esse quadrinho do 

Laertes, ele mostra bem essa coisa do desarranjo sistêmico. Não cabe mais nenhum 

carro nessa cidade. Então entra um carro, aí acabou tudo. Foi todo mundo de embrulho. 

Não é verdade? Então é isso que eu tinha para trazer para os senhores. Está aqui o meu 

e-mail se alguém tiver alguma questão adicional. É isso. Obrigada.  

Coordenador Geral Paulo Ricardo: Laura, muito obrigado. É sempre prazeroso e 

muito instrutivo ouvi-la. Eu abro agora para perguntas, se alguém quiser fazer alguma 
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exposição para a Laura, conversar com ela. Por favor, o nome e a pergunta, ou 

comentário.  

Cons. Cristina Antunes: Laura, parabéns. Sua exposição é fantástica. Eu lamento não 

ter assistido a anterior. Mas eu vou atrás. Eu tinha feito várias anotações, mas no fundo 

acho que dá para resumir nesse seu último comentário. A gente é signatário da COP de 

Paris, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis foram ratificados agora, 

recentemente. E tem que se traduzir em políticas públicas que começam no município. 

Quer dizer, você fala, a gente depende realmente de políticas federais, mas a gente tem 

que traduzir isso aos municípios. O objetivo 11 é especificamente voltado para as 

cidades. Em que medida as políticas locais já estão sendo praticadas, estão casadas, 

estão sintonizadas com esse inventário, que é claríssimo? Quer dizer, ninguém tem que 

contestar se é isso, ou se é aquilo. Está aí. Mas a gente vê, por exemplo, nós não temos 

mais inspeção veicular. Eu estou falando de coisas muito prosaicas. Nós não temos mais 

inspeção veicular. Nós tivemos uma política, agora refeceu, de estímulo a indústria 

automobilística. Quer dizer, essa charge aí é claríssima. Mas surpreendentemente 

estimulou-se a indústria automobilística. A gente não tem políticas públicas de expansão 

de curto prazo de políticas de transporte público. Nossas políticas de transporte público 

demoram décadas para ser implementadas. Nós estamos agora com essa mudança. 

Você colocou até a data, para ter combustível renovável em todos os ônibus até 2018. 

Não temos nenhuma possibilidade de chegar nisso. Nós não temos uma política de 

mudança de cultura das pessoas. Porque o carro continua sendo um símbolo de status. 

Então, temos ainda paralelamente o transporte público insuficiente. Na verdade tem que 

separar essas duas questões. A gente tem o mapa, uma descrição de cidades 

sustentáveis, e a gente tem já, felizmente em vários países a gente já tem cidades que 

estão seguindo as regras de cidades sustentáveis. Ora, nesse momento a gente está 

discutindo planos regionais. Nós já discutimos o Plano Diretor Estratégico para a cidade 

de São Paulo, já discutimos Lei de Uso e Ocupação do Solo, e em muitos aspectos vai 

completamente contra o que seria desejável para atender a necessidade que esse 

inventário está colocando. Eu e outros aqui representamos a sociedade civil. O que fazer, 

quer dizer, tendo esse inventário em mãos, tendo os ODS claramente definidos com 

metas e prazos, tendo o objetivo de cidade sustentável, e no momento em que todas 

essas leis locais estão trombando com esses objetivos, o que fazer? A sociedade civil 
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tem gritado muito, mas tem limitações. Os administradores não estão tendo essa 

sensibilidade para casar essas duas necessidades. Eu fiz, há pouco tempo, um trabalho 

que fala da questão da fome. Essa questão do meio ambiente que você coloca no início, 

a população aumenta, os recursos naturais estão sendo consumidos. Nós estamos 

criando uma morte trágica para todos nós, para os nossos descendentes. Agora, um dos 

casos que você mostrou foi a compostagem. Nós fizemos, com verba do FEMA, um 

projeto de compostagem em ecoponto. Isso poderia ter virado uma política pública 

importante, com efeito local e com efeito de multiplicação. As políticas públicas impedem. 

O contrato que as empresas fazem a coleta dos resíduos sólidos não permitem que elas 

tenham compostagem no local do ecoponto. Então é assim, é um descompasso que 

deixa a gente atordoada. Embora a gente insista que tem que dar atenção, não vamos 

dizer dar ouvido a sociedade civil, a sociedade civil não é dona da verdade, mas as 

políticas são inflexíveis com relação a muitas dessas questões que ajudariam a minimizar 

isso daqui. Sei que estou colocando uma pergunta que não é nem você que vai resolver. 

Mas eu acho que a gente tem que provocar essa discussão. E aqui, o CADES, como você 

falou, é deliberativo e aprova coisas que são, assim, de arrepiar a medula. Obrigada.  

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Acho ótimo que você pergunte. E acho importante que 

essas coisas sejam debatidas claramente. Por quê? Porque se a gente enxerga 

determinadas questões com maior ou menor clareza, também é verdade que quem é 

governo, eu sou funcionária pública da prefeitura de São Paulo, quem é o agente público, 

você trabalha em concreto. Então opções vão ter que ser feitas, opções que são 

gerenciais. Essas opções gerenciais se submetem a enquadramentos que são de 

natureza política. Não é verdade? E eu acho perfeito isso que você falou. Quer dize, uma 

coisa é a política pública, outra coisa é a política de governo. E há políticas de governo, 

tipo Bilhete Único, que se torna uma política pública. O caso da bicicleta, e estou falando 

porque eu deixei de ser coordenadora do CADES para virar coordenadora do Pró-Ciclista. 

E vou até usar esse exemplo para dizer aos senhores, eu sou arquiteta de formação, a 

hora que eu, naquela época, mesmo hoje, sentei em uma prancheta para desenhar o 

sistema cicloviário, é muito difícil. Por quê? Você não sabe, mas você é um produto 

ideológico do seu tempo, e como é que você desenha um negócio, você diz: Mas meu 

Deus, o que é isso? Porque você começa fazer questionamento que é de natureza 

racional sobre aquilo que é o teu produto. Então é muito difícil, no caso para mim o 
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trabalho com a bicicleta me ajudou muito dessa coisa de escapar dos pensamentos e dos 

valores padrão. Agora, não tem jeito. Por isso que eu falo do desodorante, por isso que 

eu falo da espuma. Porque isso é tão concreto, e você vê ali. A gente faz opções como 

consumidor. Tem que mudar o modo de consumo. Não é só o modo de consumo para 

cada um fazer compostagem na sua casa. Não é isso. Eu estou falando do desodorante. 

Então todo mundo tem responsabilidade. Agora, é evidente, e aí a bicicleta também tem 

a ver com essa história, o seguinte: nós estamos falando de business, não estamos 

falando de um macaquinho, da placenta da cotia. Não é nada disso. É business. É grana. 

É isso que estamos falando. É modo de produção. Vai mudar, queira a gente ou não. O 

hominídeo desde que surgiu no planeta conseguiu ascender ao topo da cadeia alimentar 

por causa o fogo, e a gente toca até hoje, tem siderúrgica à lenha. Não é verdade? 

Então a gente construiu uma vida em cima do carbono. Só que agora acabou. Não vai 

mais ser assim. E é claro que os negócios, os processos decisórios, as cidades, mas 

fundamentalmente todos os processos decisórios nossos, na nossa vida cotidiana, dentro 

dos órgãos públicos, dentro das empresas, quem mais facilmente incorporar, não apenas 

esse novo processo decisório, mas também modificar seus processos de produção e de 

consumo, esse vai ter uma vantagem competitiva perante aquilo que vai estar por vir. 

Agora, tem um lance aí, Cristina, que é complicado. Que é o seguinte: vejam, eu mostrei 

para vocês as emissões, nós, município, não temos controle sobre as emissões. Então 

emissão é papo de presidente da República, de governos nacionais. Porque eles 

controlam os processos produtivos de cada país. Eles controlam as emissões. Agora, na 

hora  que começa a acontecer os impactos dos eventos climáticos extremos é na cabeça 

de quem que cai? Do prefeito. Então o prefeito está pouco chacoalhando com as 

emissões. O problema dele é a adaptação à mudança do clima. Agora uma cidade da 

magnitude de São Paulo, ela tem um papel político frente à emissão enorme. Tanto que 

São Paulo capitaneou o enquadramento da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo. 

Tiveram que assinar o Termo de Ajustamento de Conduta, para produzir o diesel mais 

qualificado. Então cidades como São Paulo tem o poder político muito grande. E ela tem 

que usar o poder político para colaborar nesse processo de transformação. Agora é 

muito da cabeça da gente. Vou te dizer, usando ainda a metáfora da bicicleta, quem é o 

processo de construção de conhecimento da gente para enxergar o que é problema, o 

que é solução? É um processo que é cultural. Por exemplo, quem é que na história do 
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conhecimento de engenharia surgiu como questão? Não foi o veículo? O veículo é uma 

questão. E a pessoa? Hoje nós temos uma produção de conhecimento de engenharia de 

tráfego, mas sempre pautada no veículo. Porque na história do homem quem surgiu 

como problema foi o veículo. É difícil você enxergar como questão no processo de 

produção de conhecimento outras coisas. Então a gente está nesse processo, cada um 

sempre na sua área de atuação tem que fazer o questionamento. Pensar: qual é a bola 

que vem por aí? Como vai ser? Então não tem resposta pronta, porque a vida é como ela 

é, se tem condições de fazer ou não fazer, refletir, não refletir. Por exemplo, a prefeitura 

de São Paulo que fez essa campanha de monitoramento da emissão da interface água/ar. 

Era a prefeitura que tinha que fazer? Ou era a Sabesp? Mas é uma questão. Então a 

gente tem que fazer aquilo que dá para fazer. E o esforço de, em fazendo algo que seja 

inicialmente uma política de governo, como foi no caso da bicicleta, o Serra, eu estava, a 

gente apresentou para ele a proposta, e ele disse: Deixa de ser uma ação da Secretaria 

do Verde e passa a ser uma política do meu governo. E graças a Deus, mesmo uma 

oposição político partidária, mas do ponto de vista da política pública, o governo Haddad, 

eu tenho a impressão que no planeta, nenhuma cidade da escala de São Paulo, fez a 

transformação que São Paulo fez no caso do sistema cicloviário. E por que é que, no 

caso, até para falar, por que a bicicleta é importante? Não é só porque ela não emite 

nada, porque ela é mais igualitária socialmente. Não é só por isso. É porque o cidadão 

que optou pela bicicleta, ele passou por uma transformação do seu processo decisório, 

que o torna mais próximo das transformações sociais que serão necessárias. E não só 

isso. O cara andando de bicicleta na rua sinaliza para a sociedade que ela tem que 

mudar. Vai mudar. Então existe um monte de questões, cada coisinha você consegue 

tratar de modos diversos. Agora, existe uma pergunta prática: qual é mesmo a planilha 

de chuvas máximas que SIURB usa para fazer conta? Não sei se tem um representante 

aqui. Ah, então, já falamos, já conversamos disso. E não é só isso. aí, que tenha 

mudado essa planilha pra fazer o dimensionamento das vazões, as próprias referências 

vão mudando. E aí, então o cara que está fazendo a conta lá, a gente vai ter chuva 

maior que 100 mm uma vez a cada 5 anos, aí eu vou dimensionar para 120, aí vai fazer 

a licitação. Vai fazer a licitação, aí o pessoal diz: Não, não pode. Está superestimando. E 

vai por aí. Aí não dá. Todo mundo tem que mudar. Não é uma coisa só. E é por isso que 

a gente faz um trabalho quase que de catequese, para que o povo acorde.  
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Coordenador Geral Paulo Ricardo: Obrigado. Pois não. Cristiane, isso? Eu peço só 

que sejamos um pouco mais sucintos, devido ao horário. Por favor, se identifique 

também. Senão nós vamos ficar o resto do dia. O assunto é interessante, mas não dá.  

Cons. Cristiane: Eu só queria discordar um pouquinho porque eu acho que o município 

pode, sim, fazer muito com o transporte público e na questão dos resíduos. A cidade de 

São Paulo vinha numa escolha por usar biocombustíveis nos ônibus. Eu trabalhava no 

centro de pesquisa, então nós estávamos com vários ônibus a etanol sendo implantados. 

E essa política acabou na cidade. Então eu acho que tem como retornar isso. Eu acho 

que o CADES poderia buscar por isso. Porque eu acredito, sim, na bicicleta, mas uma 

cidade na dimensão de São Paulo não dá para se pensar em um transporte só de 

bicicleta, tem que ser vários modos. Então creio que os ônibus poderiam ser muito 

melhorados. Tinham também projetos de ônibus a hidrogênio, que eu acho que deve 

voltar isso. Se São Paulo é exemplo para o Brasil, precisamos retomar isso. E os 

resíduos também. Está aí a política nacional que proíbe resíduo orgânico ir para aterro. E 

é daí que vem a emissão do resíduo, quando o resíduo orgânico, lá no aterro, vira 

metano. Então eu acho que São Paulo tem muito a fazer, sim. Não só dependendo do 

governo federal. E eu acho que o CADES precisaria retomar isso em algum momento, 

colocar isso em pauta e seguirmos com isso. Obrigada.  

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Eu peço desculpas, dei a entender isso que você 

“discordou”. É óbvio que a gente tem fazer isso. Eu mostrei lá. A gente tem que mexer 

em energia e resíduos. Essa é a questão. Em energia, você tem que mexer em 

transportes. É isso. Os gráficos ali são claros. Se dei a entender coisa diferente, peço 

que retifiquem em suas cabeças. Não falei isso. Teve, sim, a ecofrota com mais de 1200 

ônibus. Foi uma política de um governo que não teve continuidade. Mas, por exemplo, 

esse governo expandiu as faixas de ônibus. Agora, é evidente que ambas tinham e terão 

que ter continuidade. É evidente. Agora, essa é a hipótese concreta. No mundo real tem 

um monte de coisa acontecendo. É a questão gerencial que eu falei, e sem pretender 

defender esse ou aquele governo, as coisas são como são. É evidente que tem que 

mudar a forma de a fonte energética adotada na frota. Talvez até se possa chamar a 

Transportes para apresentar o plano de mobilidade e perguntar para eles o que eles 

previram de transformação.  
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Coordenador Geral Paulo Ricardo: É verdade. Senhor Iervolino.  

Cons. Ângelo Iervolino: Laura, maravilhosa a sua apresentação. E pegando um pouco 

o gancho que a Cristina falou, eu acho que se nós, aqui do CADES, é um conselho que 

cuidamos da questão ambientalista, temos essas dúvidas, e o pessoal lá fora? Eu acho 

que nós temos poderes, principalmente hoje, pela composição do CADES, nós somos 10 

representantes da sociedade civil, de a gente solicitar trabalhos, ou estudos, ou grupos 

de trabalhos, para a gente estar verificando isso. para a gente aumentar o conhecimento 

aí fora dessa questão. Anteriormente, a pergunta que eu ia falar, só estou aproveitando 

o gancho da Cristina nessa fala aí. Hoje, se fala muito da questão do aumento do nível 

do mar, há poucos dias atrás teve um episódio grande no Rio, depois em Santos. Isso é 

causado pelo derretimento da camada de gelo, segundo dizem. Isso também é fato, por 

causa desse problema de efeito estufa, o causador (falha no áudio).  

Cons. Cecília: Laura, como você é uma, estou percebendo, uma ativista, uma pessoa 

preocupada com isso. eu só queria acrescentar, que lá no Parque da Fonte, a gente 

descobriu o Peabiru, que são caminhos milenares, e que são caminhos de andar a pé. E 

como é incrível nos caminhos de andar a pé. Como se ganha. E quão poucos são os 

caminhos que hoje temos. Em geral, a gente só usa os caminhos feitos para carro. As 

nossas avenidas, as nossas ruas não são feitas. Então eu só queria acrescentar isso, que 

é necessário, é muito bom, talvez mais barato do que fazer uma ciclovia, que é barato 

também fazer uma ciclovia, mas às vezes é muito barato desocupar um terreno e fazer 

um corte, fazer um caminho de andar a pé. E a gente não está vendo isso. E a segunda 

questão que me preocupa muito quando fala em energia é que estão se pensando na 

fonte, se é uma energia limpa, se é usado o vento, por exemplo, as eólicas? E só que 

continua pensando de uma forma centralizada. Então isso não muda. Se São Paulo não 

pensar em uma forma descentralizada, pequenos moinhos de vento, pequenas estações 

de uso da energia solar... Então isso que eu queria falar para você. Que hoje eu vejo que 

a questão não é que tipo de energia a gente vai usar, mas a gente precisa saber que não 

dá para ser centralizado. Não dá para ser grandes usinas. Porque na transmissão dessa 

energia a gente já vai perder 50% da energia que a gente produziu. Então não adianta 

no Ceará fazer aquelas grandes usinas, para depois querer transmitir essa energia e 

chegar... Na minha rua tem linha de transmissão de 15 mil volts, watts, sei lá, 15 mil, 
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sendo que dentro da minha casa eu não uso nada além de mais de 12 volts. Só o 

chuveiro, que eu posso resolver com energia solar. Então o que a gente gasta para fazer 

essas energias, essas usinas, essa geração da energia de maneira centralizada, é outra 

mudança que a gente tem que fazer dentro da nossa cabeça. Só queria acrescentar.  

Coordenador Geral Paulo Ricardo: Agora eu vou pedir um aparte para vocês, porque 

na verdade nós temos um problema de quórum e temos coisas para apresentar. Nós 

vamos ficar aqui parabenizando, incluindo no trabalho da Laura, e nós não vamos fazer 

algumas obrigações. Então eu vou passar as obrigações à frente, posteriormente a Laura 

responde a todos. Ok? Senão daqui a pouco não teremos quórum, o pessoal está indo 

embora. Então vamos à aprovação da Ata 182, alguém tem alguma coisa contra? Está 

bom. Quem for se abster, por favor. Quatro. Cinco. A sua suplente estava. Então vale o 

voto. Aprova. Não. Então, com cinco abstenções, fica aprovada a Ata da 182ª Reunião 

Plenária. Aproveitando as pessoas aqui presentes, Rute, você quer dar um recado. Por 

favor.  

Rute: Só reforçar algo que vocês já sabem, pegando o gancho do senhor Iervolino. Não 

somos 10 representantes da sociedade civil. E tem um edital aberto para 

complementação as vagas remanescentes. Então é importante que vocês saibam e se 

puder divulguem para as ONGs se cadastrarem. Só lembrando que a centro-oeste 1 tem 

uma vaga de suplente. A Centro-oeste 2 uma vaga de suplente. Leste 2 uma vaga de 

suplente. A Centro-oeste 2 uma vaga de suplente. Leste 2 uma vaga de suplente. Leste 

3 uma vaga de suplente. Norte 1 uma vaga de titular e uma de suplente. E Norte 2 uma 

vaga de suplente. Sul 1 uma vaga de suplente. Sul 3 uma vaga de titular e uma vaga 

para suplente. O cadastramento está aberto até o dia 7 de outubro, no CADES, no 

primeiro andar. E esse edital foi publicado dia 25, 26 e 27 de agosto. E na Folha de São 

Paulo 29 de agosto. Vale o reforço, por favor. Se puderem divulgar. Para que a gente 

possa completar a representação da sociedade civil no CADES.  

Coordenador Geral Paulo Ricardo: Vou aproveitar, vou pedir a licença de todos, 

porque eu tenho outra reunião que começa agora às 11h00, eu preciso me ausentar. 

Elisa, vamos na minha sala para conversar, não na Plenária do CADES. Já me passaram 

o assunto. A gente conversa. Se quiser subir, a gente sobe, vai lá na minha sala. Está 

bom? Alguém tem alguma coisa para falar comigo? A Clotilde vai continuar coordenando 
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a reunião. Eu só vou pedir licença a vocês. E agradecer adiantadamente a presença de 

vocês. Muito obrigado.  

Cons. Sueli: Sueli, do C+ de São Mateus. Eu parabenizo a apresentação maravilhosa. 

Mas a questão que eu gostaria que ficasse registrada aqui no CADES, foi um dos maiores 

equívocos cometido por essa administração, que foi a criação das mega centrais de 

triagem. E o tanto que isso impacta na cidade. Onde o lixo é produzido? Nas nossas 

casas. Por que ele tem que transitar pela cidade para ir para uma mega central? Isso é 

um grande equivoco, que com certeza esse impacto, essa conta nós vamos pagar lá na 

frente. Tínhamos um plano de cooperativas nas subprefeituras, em cada região, e aí se 

colocou essas mega centrais. Eu gostaria muito que isso ficasse registrado. E que o 

próprio CADES retomasse essa questão junto a quem de direito, para se reconversar. 

Nós temos duas mega centrais que não vão atender a necessidade da cidade, e que 

impacta monstruosamente dentro do aquecimento, dentro de tudo que ela provoca. 

Quero pedir para o CADES meios de como a gente pode encaminhar isso, para que 

retome essa questão, essa discussão, e que a coleta coletiva seja feita, de fato, onde é 

produzido o lixo, próximo das nossas residências. Uma outra questão: o plano de gestão 

da cidade de São Paulo, eu particularmente participei ativamente e sou estudiosa do 

tema, ele apresenta N maneiras de conduzir e de tratar os resíduos no município. Aí eu 

volto a falar: o lixo é produzido lá na região, então a gente tem que ter um plano de 

gestão de resíduos regionais, e talvez o CADES pudesse fazer esse encaminhamento, de 

que cada subprefeitura elabore o seu plano de gestão, com responsabilidade, de fato, de 

cuidar dos resíduos. Isso, com certeza, vai contribuir muito com essas questões. 

Obrigada.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Obrigada, Sueli.  

Cons. Célia Marcondes: Bem, a senhora dispensa comentários. Seu trabalho é sempre 

um primor. Mesmo que a gente seja advertido que não poderia fazer qualquer 

comentário sobre a qualidade é necessário lembrar isso. Nota 10. Queremos lembrar que 

a gente aprende ação local contra o aquecimento global desde pequenininho. Isto as 

escolas estão ensinando hoje. Então isso começa dentro de casa. E aqui que temos que 

ter as ações contra o aquecimento global. E se isso vai repercutir lá em cima, depende 

do que nós vamos cobrar. Então, em cima disso, sabendo e tendo feito esse inventário, 
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o que a atual gestão programou para mitigar todo esse problema que vem acontecendo 

em São Paulo? Quais as políticas públicas foram implantadas ou estão programadas para 

serem feitas já? A gente vê que tem o debate, agora, dos candidatos, ninguém falou em 

meio ambiente até agora. Ao contrário, dois que falam alguma coisa da atual política, 

um quer desmanchar o que o outro fez que é razoável. E outros discutem a questão da 

inspeção veicular como se isso fosse um castigo para o morador de São Paulo. Isso é 

uma vergonha, para usar a fala celebre do nosso amigo Boris. E depois, como ter cópia 

da vossa exposição? Se ela está disponível, como tê-la? Porque é útil. Obrigada.  

Cons. Cristina Antunes: Na verdade era para a Rute, a Rute foi embora. Queria mais 

informações sobre esse negócio, sobre essas vacâncias. Porque a gente só pode 

submeter por região. Então a minha região, por exemplo, está completa. Mas região Sul 

e Sul 3, as duas estão deficientes. Mas aí era uma pergunta para a Rute. Não sei se você 

pode orientar com relação a isso, Clotilde. Eu quero saber se é possível, porque não é à 

toa que estão vagas, sem gente essas duas vagas. As pessoas não estão mobilizadas o 

suficiente para se qualificar para isso. Por outro lado, você precisa ter muitos requisitos 

formais, em termos de associação, de entidade, para poder se qualificar. Tem um pedido 

de documentos interminável. E hoje em dia a gente está cansada de saber, Clotilde, é 

difícil você manter a vitalidade de uma entidade da sociedade civil. É muito difícil. Então 

essas exigências inviabilizam essa participação. Quando a gente fala, aqui, de ser 

equiparado a sociedade civil com o serviço público, olha, eu perco todas aqui. Todas. Em 

grandes votações, a sociedade civil perde, porque o governo está sempre mais forte que 

a sociedade civil. Então teria que repensar esses mecanismos. E eu não sei se neste 

momento que tem tantas vagas da sociedade civil, não seria possível flexibilizar, abrir as 

possibilidades. Porque funcionário é só o secretário indicar que ele está aqui. Inclusive 

no horário de trabalho. A gente está aqui como voluntária, deixando de trabalhar, 

deixando de ganhar. Aliás, pagando para vir aqui. E ainda assim nos exigem uma 

qualificação burocrática que inviabiliza a participação. Então eu estou colocando isso 

porque, por exemplo, lá no Sul nós somos três setores, não é à toa que os outros dois 

estão vazios. Não é à toa. Eu acho que a Secretaria precisa considerar isso e parar um 

pouco para pensar o que significa essa contribuição que a sociedade civil pode dar, ainda 

que não preencha todos esses requisitos. Eu podia mandar, entrar em contato com 

pessoal da Sul 1 e Sul 3, e dizer: Vai lá pelo menos para falar. Você não precisa ter voto. 
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Mas vai lá falar. Porque o voto, em algumas situações, é crucial. Mas nem sempre. E a 

ausência dessas pessoas compromete toda a região. Porque, bem ou mal, nós somos 

multiplicadores nas nossas regiões. Então é isso.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Está bom, Cristina. Cristina, nós temos o edital 

e nós seguimos o edital pelo que está na lei. A exigência da documentação para que a 

ONG, a entidade venha a fazer parte do conselho. A gente pode até estar revendo isso, 

eu posso até estar levando para o nosso secretário, ou mesmo para o Paulo, para a 

gente estar vendo a possibilidade de estar enxugando um pouco a documentação. Eu 

vejo isso para você.  

Cons. Cristina Antunes: Um comentário. Lei não nasce por obra divina. Alguém fez a 

lei. Portanto, tem que reconsiderar. Tem que reconsiderar. Mesmo para entidades que 

são organizadas, que estão bem estruturadas, é muito difícil atender todas as exigências 

da secretaria. E não é só aqui. No FEMA é a mesma coisa. Na FEHIDRO também é assim. 

Então a gente precisa acreditar que a sociedade civil é correta, é articulada, mas às 

vezes não preenche tudo isso. Só que às vezes a gente tem que gastar para registrar 

uma eleição, uma mudança de diretoria. Muitas associações não têm esse recurso. E 

outra vez, eu estou fazendo uma comparação perversa, porque realmente, hoje veio 

uma nova representante, aqui da própria secretaria, basta o Rodrigo assinar. Sabe? Ela 

não precisa preencher mais nada. Ela é convocada a fazer parte do conselho. E a gente 

não, não é um tratamento equitativo, não é isonômico. Então tem que considerar que 

participação da sociedade civil tem que ter parâmetros muito mais flexíveis e muito mais 

receptivos do que a gente tem hoje em dia.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Ok, Cristina. Obrigada. Só um momentinho por 

favor. O representante da CUT, o senhor pode falar. Se identificar.  

Marco Dalama: Marco Dalama, CUT-SP. Muito boa a sua apresentação. Aí suscita 

algumas questões. Eu não conheço a metodologia a fundo do IPCC. Mas olhando os 

dados que você traz para a gente, me dá a impressão que essa metodologia é baseada 

no fim do tubo. Não sei se o termo é exatamente esse. Me desculpa. Quando eu pego o 

carro e saio andando pela cidade, ou pego ônibus, minha produção diária de resíduos 

sólidos, que gera tanto de metano. Mas aí a pergunta: nessa metodologia, nessa 
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contagem de carbono, não está contado, por exemplo, a pegada de carbono quando a 

gente compra um computador, que é produzido fora da cidade de São Paulo, ou uma 

mesa? Porque pensando se a gente fosse ver, de acordo com essa metodologia da 

produção ser no fim do tubo, eu não sei se é exatamente esse o termo, mas as 12 

milhões de pessoas mais ou menos que tem em São Paulo teriam uma participação até 

relativamente baixa em relação a outros municípios que têm mais indústrias, que tem 

uma produção de gases de efeito estufa maior por conta da indústria etc. Mas se a gente 

pegasse a pegada de carbono que está dada nos objetos de consumo, se a produção de 

gás de efeito estufa contasse todos os objetos de consumo que a gente traz para a 

cidade, a gente consome na cidade, a nossa participação se elevaria, sei lá quantos. Na 

verdade é uma consideração. Se é por aí, se é isso mesmo?  

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Primeiro, o senhor perguntou se o mar está subindo? O 

mar vai subir bem mais. Ele está subindo e vai subir. E vai subir a um ponto que a 

ciência não conhece. As afirmações são feitas com base em processos científicos, que 

vão investigar aquilo que aconteceu no passado, para identificar uma tendência. Do jeito 

que a tendência vai, a gente sabe para onde o vento sopra. E com relação ao oceano se 

sabe muito pouco. E as expectativas do estágio atual, do conhecimento, são no sentido 

de que o oceano, o planeta não esquentou ainda tanto porque o oceano está absorvendo 

o calor. Só que ele está chegando em um nível de esgotamento, e que daqui a pouco ele 

não consegue mais incorporar esse calor. E aí a coisa vai ficar mais preta do que a gente 

imagina. Mas de toda forma, as geleiras estão derretendo. Mas não apenas isso, a água 

esquentando, ela se expande. Então vai subir. É isso. (fala sem captação de áudio) Eu 

acho que para a maior parte das pessoas, não. A maior parte das pessoas são os 

eventos climáticos extremos, muita chuva, chuva nenhuma, muito frio, muito calor. 

Esses eventos extremos afetam a maior parte das pessoas. Porque não é a maior parte 

das pessoas que vivem junto ao mar. Então os eventos climáticos extremos, eu diria, 

são os que mais afetam as pessoas de modo geral. Depois, você falou da questão do 

caminhar como uma forma de gestão de circulação. Eu diria até que discutir a bicicleta 

foi uma forma de reintroduzir o papel do pedestre nas formas gerais de circulação. Tanto 

que muito já se avançou nisso. E aqui eu quero fazer uma observação, eu falo da 

bicicleta com certa naturalidade, porque eu trabalhei muito com ela e evidentemente me 

é fácil usar esse exemplo. A bicicleta não é a salvação da pátria. Não é. A bicicleta é uma 
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estratégia de transformação e, o que é importante dizer, ressignificação de espaço 

público. A gente também pensa e você 20 anos atrás pensava a rua de carro. Para que 

serve a rua? Para passar carro, para as pessoas circularem. A função de convívio da via 

pública, ela tinha sido completamente esquecida. Não é à toa que as calçadas são do 

tamanho que são. Não é à toa que uma situação de sucesso tem a Avenida Paulista com 

as calçadas largas. Podia ter a mesma quantidade de bancos em outras ruas, como tem, 

mas não tem o mesmo sucesso. A urbanidade ocorre nas calçadas. Que é o convívio com 

as pessoas. Com relação às fontes energéticas e a questão da centralização ou não, eu 

discordo um pouco de você em parte, e em parte eu concordo. Porque a produção de 

energia é uma questão tecnológica essencialmente. E antigamente, você só tinha 

condição de produzir energia de determinados modos. Hoje em dia, por exemplo, com o 

aquecimento solar, as placas fotovoltaicas, o próprio aproveitamento do vento e tudo 

mais, é parte importante da questão a auto geração. Você põe uma placa fotovoltaica na 

sua casa, duas, três, sei lá quantas, você deixa de necessitar, de consumir a energia do 

sistema central. E isso o município, e aí volta naquilo que você tinha apontado e eu não 

pretendo dizer diferentemente, o município tem uma enorme responsabilidade com o 

código de obras, por exemplo. Tem aquecimento solar por causa do Eduardo, aqui. Ele 

que começou. Então existe um processo de consumo energético que está estritamente 

ligado às competências municipais. E a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que 

pensar as nossas edificações com processos de alta geração que sejam possíveis, sejam 

recomendáveis. Porque nunca nada é só santo ou só bandido, tudo sempre tem as duas 

coisas. Depois a Sueli falou do lixo. Da questão dos resíduos e das grandes centrais e 

tudo mais. Eu não tenho conhecimento suficiente para concordar ou discordar. Sei que 

na discussão da compostagem que uma das questões é o perfil de emissão e a 

capacidade de remoção de carbono, as perspectivas das grandes instalações foi 

superada. E trabalhamos com a hipótese, acho que, de 20 unidades de compostagem 

por todo o território. Não tenho conhecimento, mas eu diria que a gente tem escala para 

tanto ter alguns, um ou dois como mega, mas necessariamente São Paulo tem que ter 

processos descentralizados também. Mas eu não tenho conhecimento, eu não vou dar 

palpite. Então eu não posso nem comentar. A única informação que eu tenho é essa que 

eu já expressei. E aí você...  (Sem captação de áudio) 



 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES 

  

 

 

26 

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Isso. Veja, eu não... Por exemplo, a questão da inspeção 

veicular, é uma desgraça, na minha opinião. Acontece que existe uma política de 

governo, deste governo, que entendeu que ela era nefasta do ponto de vista econômico. 

Certo? Eu não participei disso, ninguém me perguntou nada. Não sei. Se é verdade, se 

não é, eu não sei. Existe uma questão que é uma avaliação política e tem uma pessoa 

que recebeu um mandato para decidir determinadas coisas. Pode ser que isso volte, 

pode ser que isso não volte. Que é verdade que essa responsabilidade é do governo do 

estado desde 1986, eu acho que foi criada a inspeção veicular, lá no CONAMA, o governo 

do estado não fez o que tinha que fazer. Isso também é verdade. Agora, também é 

verdade que o nosso estava pronto, instalado e funcionando, com resultados positivos. 

Outras políticas. Por exemplo, se a gente for falar a coisa com absoluta clareza, a gente 

tem, por exemplo, a implantação das faixas de ônibus que tem algo que não tem preço 

que pague, que é uma pessoa ter um período, uma manhã ou uma tarde, por semana, 

na sua vida, só porque melhorou a velocidade do ônibus. Isso é inacreditável. Agora, 

isso não é suficiente também, tem que melhorar, tem que continuar. E vai por aí. Isso é 

uma preciosidade que nunca ninguém fez. O sistema cicloviário. E continuar voltar a 

questão do pedestre. Porque a pessoa, é a pessoa, não são os veículos, embora na 

gestão tenha surgido algum problema o veículo, a questão são as pessoas na cidade. E 

outra, neste momento eu respondo pelo Comitê de Mudanças do Clima, mas como eu 

disse, eu sou uma pessoa da prefeitura. Eu não tenho uma ligação. Não sou uma pessoa 

que chegou como uma pessoa de governo. Então eu faço esses comentários procurando 

ter a isenção necessária para tratar de cada um desses assuntos, na medida de que eles 

precisam ser avaliados positiva ou negativamente. Eu diria que essas são as grandes 

questões. E é claro, a elaboração do PGRS, que é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, 

foi um trabalho incrível que foi feito, e tudo mais. Agora, a implantação vai até 2034.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Laura, obrigada. Temos mais algumas pessoas 

inscritas. A Dona Cecília.  

Cons. Cecília: Com relação ao que (falha na gravação). Deixa eu ver se fala aqui. Eu 

queria lembrar a mudança de edital, para a inclusão dessas entidades que não têm todos 

esses documentos (falha na gravação). Para a Laura, eu só iria perguntar a ela, que 

depois, se não for interesse de todos, ela me diz quais são as desvantagens da geração 
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da energia descentralizada? Porque pelo que eu entendi da sua resposta, você disse que 

tem positivas e negativas. Aí eu gostaria de saber quais são as negativas? Se você puder 

me dizer. Mas eu só queria completar porque da área da cultura, os editais passaram a 

considerar coletivos que não tinham entidades, abriram editais, a Cultura Viva, ela 

passou a considerar que os índios poderiam fazer projetos falados e não escritos. Então 

vão considerando essa forma de inclusão. Porque eu achei interessante o que a Cristina 

falou, trazer as populações para essas salas é uma maneira de levar essas informações e 

provocar as mudanças.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Pode, sim. (Sem captação de áudio).  

Laura Lúcia Vieira Ceneviva: Pronto. A questão é a seguinte, uma placa fotovoltaica, 

ela tem um processo produtivo em algum lugar no planeta, que não é tão simples assim. 

Lá onde ela está sendo produzida, por exemplo, ela gera dano ambiental no processo 

produtivo. Então quando ela é instalada, ela pode estar apoiando o processo de geração 

de energia que uma política pública de incorporação não seja algo. Tudo na vida, todas 

essas coisas, elas têm impactos, não estou dizendo que você não deva usar. Mas a 

prática de uma política pública tem que considerar todas essas questões. Eu não 

respondi o que ele falou, agora que eu lembrei. Eu sabia que estava faltando alguém. O 

inventário que a gente faz é pela responsabilidade. Então é medida a emissão. Não é de 

fim de tudo necessariamente. São processos físico-químicos que redundam em emissão 

de gases de efeito estufa. O maior gás de efeito estufa sabe qual é? É o vapor d’água. 

Esse nem é contabilizado. São aqueles 6 gases submetidos a controle. O que acontece é 

que esses processos físico-químicos de emissão implicam a responsabilidade de alguém, 

de um produtor. Agora, o que se diz, e você tem razão, foi bom que você suscitou essa 

questão, é que se a gente fizer o inventário de emissões do consumo, quanta coisa 

chinesa tem aqui? Aquilo que ele emitiu lá, se contar você como consumidor, aí muda 

completamente o perfil de emissão. E é verdade, existe... Então é muito fácil botar toda 

a sujeira lá na China e dizer que a culpa é da China. Agora, também tudo isso são 

processos que são muito lentos, que tem uma potencialidade enorme de gerar risco para 

a sociedade, e tem custo. Tem um monte de coisa, é verdade. Agora, o cálculo, como eu 

disse, é do ponto de vista do emissor. E para nós, particularmente, está muito bom que 

seja assim. Entendeu? A questão, por exemplo, que o Brasil questiona relativamente ao 
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IPCC é a questão do potencial de aquecimento global, que mede tudo no CO2, 

equivalente. O Brasil, por causa do agronegócio, ele defende outra métrica para 

contabilizar as emissões. Mas não adianta o Brasil falar isso aí porque os outros países 

entenderam que o que vale é a métrica do potencial de aquecimento global. São coisas 

diferentes. Agora é uma postura política do Brasil.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Andréia, SMT. Cristina e dona Cecília. E nós 

encerramos as inscrições. Tudo bem? 

Cons. Andréia: Laura, parabéns pela apresentação. A gente sempre aprende bastante. 

Particularmente para falar um pouco da questão do transporte, que você citou. Eu só 

quero fazer algumas considerações. A gente sabe que tem uma lei que exigia que até 

2018 os ônibus usassem uma energia mais limpa, e a gente sabe da impossibilidade de 

executar isso também, de colocar isso em prática. E aí tem algumas contas que não 

fecham. A gente tem uma crítica desde o início dessa gestão com relação à tarifa. A 

gente sabe que de alguma maneira isso vai impactar na tarifa. Então esse é um ponto 

crucial para se tomar qualquer decisão, mesmo que a médio, longo prazo. E na questão 

da infraestrutura também, como a gente vai possibilitar que tenha um abastecimento e 

que a cadeia toda envolvida no processo esteja adequada para isso? Então é importante, 

temos que discutir. E eu acho que é fundamental que o CADES consiga, dentro de um 

grupo como esse, consolidar essas políticas, para que isso passe de uma gestão a outra 

e a gente tenha, como teve na questão do uso da bicicleta, uma continuidade. Eu acho 

que a questão da bicicleta é emblemática porque começou a duas gestões atrás, na 

gestão do Serra, depois continuou na do Kassab, nós que trabalhamos no órgão público, 

sabemos que isso venceu as ideologias, isso teve um apelo forte. Eu acho difícil qualquer 

um que tentar reverter isso, independente de questionamentos e críticas que tenham a 

fazer pela malha que foi implantada. A semelhança disso também, a Cristina comentou 

da falta de políticas a curto prazo, e daí eu me sinto na obrigação de falar das faixas à 

direita, porque a gestão trabalhou desde o início para tentar implantar os corredores à 

esquerda, mas a gente teve um problema enorme com relação a recursos, porque 

envolvia desapropriações absurdas, aí esse projeto não foi adiante. Alguns, que já 

estavam licitados, o pessoal da SP Obras conseguiu tocar, tem obras sendo entregues. O 

pacote que ficou com a SPTrans no início da gestão, a gente fez só projetos, não 
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conseguiu viabilizar nenhuma obra. Mas no curto prazo entraram as faixas à direita. Eu 

acho que teve um ganho sim, para quem usa ônibus e mora na periferia, é um ganho 

absurdo. E a gente ouve isso da própria população. Então queria deixar registrada essa 

colocação. A Laura sugeriu, acho que era importante, se o grupo entender, a gente pode 

pedir para a equipe de Transportes vir fazer apresentação do plano de mobilidade. Eu 

vejo com as áreas da SPTrans. E a gente marca para uma reunião. Era isso.  

Cons. Cristina Antunes: Só emendando, aí tem aquelas encrencas, não é, Andréia, 

que tem faixa à direita, tem faixa à esquerda, em um mesmo corredor. Então tem umas 

confusões que foram criadas, que a gente precisa reconsiderar. Mas a Laura mesmo já 

abordou a questão que eu ia falar. Eu já coloquei essa questão aqui no CADES, sobre a 

suspensão da inspeção veicular, e o argumento foi que vem muito carro de fora e nos 

outros municípios não têm essa regra. Eu devo dizer que eu acho uma desculpa 

absolutamente implausível, porque, como ela falou, aqui já tinha e suspenderam. Pelo 

menos aqui tinha. E nós somos uma frota de quanto hoje? Sete, oito milhões de carros. 

Não sei quanto tem agora. Mas foi uma perda, assim, irrecuperável. Irrecuperável, 

porque agora começar tudo de novo, nós vamos partir, praticamente, do zero, com uma 

frota maior do que a gente tinha lá. Eu estou falando isso sem nenhuma tintura 

ideológica. Eu acho que qualquer governo que tivesse feito isso estava dando um tiro no 

pé. E, na verdade, ofendendo a população. Eu acho que isso foi uma ofensa para a 

população. O estado não fez a lição de casa, teria que ter feito realmente. Mas isso não 

justifica o município do tamanho de São Paulo suprimir uma política por questões 

ideológicas. Foi por isso, isso foi dito aqui. Este governo suspendeu porque o estado não 

fez. Então na verdade é que nem castigar a população porque existe uma disputa 

política partidária, que não nos diz respeito. Então era isso que eu queria deixar 

registrado. Eu falei isso antes aqui também. 

Secretária Executiva Clotilde Santos: Obrigada, Cristina. A Cecília vai falar? 

Cons. Cecília: Só queria te falar, Laura, que com relação a centralização a energia, se 

você for considerar o que se constrói de cabos e de postes, de transformadores. Porque 

as células fotovoltaicas é um pedacinho só. O que se constrói (incompreensível) imensos 

para colocar lá e depois para transformar, e depois para retransformar, então eu acho 

que a conta ainda continua menos. E eu só queria falar uma coisa assim, na última 
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colocação sua, só para saber se eu entendi mesmo, quando você fala que a gente só 

está contabilizando a emissão. Nessa conta não está entrando a perda das nossas 

florestas, não é? Está? E mesmo as plantações de soja. O que isso implica em menos... 

Porque as florestas absorvem CO2, não é? Isso entra? Ah, muito bom então. Esclareceu. 

Está vendo? Eu fiquei sem saber.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Laura, encerrado? É o seguinte, se vocês 

quiserem eu passo essa apresentação para todos. Encerrando, as sugestões de pauta, 

eu acredito... Alguém mais tem alguma coisa? A Andréia já sugeriu. Cristina.  

Cons. Cristina Antunes: Sugestão para hoje eu não tinha. Eu já pedi anteriormente, 

eu sei que vocês entraram em contato com o Metrô, a respeito do monotrilho. Mas a 

abordagem foi equivocada. A gente não está querendo saber da obra. A obra está 

parada, está nos jornais. Isso daí não é a questão. A gente quer saber do dinheiro. O 

dinheiro que foi depositado a título de (falha no áudio) ambiental, e que eles continuam, 

assim, reiterando (falha no áudio) chega a 25 milhões. A primeira vez que eu falei isso 

eram três. Hoje em dia chega a 25. E ao contrário do que o Rodrigo cogitou, não foi para 

o fundo do estado. Veio para o FEMA. Então não é chamar engenheiro de obra. É chamar 

o pessoal de meio ambiente do Metrô, especificamente das Linhas 5 e 17. 

Secretária Executiva Clotilde Santos: Ok, vamos reforçar o pedido. Senhor Ângelo.  

Cons. Ângelo Iervolino: Eu já havia solicitado em reuniões anteriores a questão de 

uma exposição, eu não sei se é DEPAVE, DECONT, a respeito das situações dos parques 

municipais, principalmente os parques da zona leste que a gente vem acompanhando. 

Então há muito tempo que a gente vem solicitando, se não sou eu a Sueli, as reais 

condições dos parques. Parques nós temos, mas as condições. E aproveitando, desculpa 

àquela hora lá, porque eu achei que estavam entrando em outro assunto e não liberava 

a Laura. Então estavam fazendo perguntas sobre outras coisas sem liberar a Laura. 

Novamente, meu descontentamento a respeito da questão das pautas da reunião. Há 

muito tempo a gente vem perdendo conteúdos na questão, não porque a exposição da 

Laura, mas a gente vem preparado para uma reunião do CADES, sabendo que o teto é... 

Antes, quando começava as 9h00 era até meio-dia. E hoje a gente percebe, quando 

chega certo horário, parece que os próprios coordenadores da mesa ficam apressando. 
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Eu acho que para nós, para nós, principalmente a sociedade civil que vem de longe, 

gastamos duas horas, duas horas e meia para chegar até aqui, e depois, às vezes, ficar 

em uma reunião de uma hora, uma hora e pouco, e às vezes sem conteúdo, certo? Há 

quanto tempo que a gente não tem discussões para aprovações de lei, não aparece mais 

nada para a gente. E nunca se viu o esvaziamento como esse, principalmente que 

aconteceu hoje nesta casa. Alguma coisa deve estar errada, eu acho que nós temos que 

rever, porque senão a gente vai perder a essência, a essência, o que é este conselho. 

Que é um dos conselhos que sempre foi o mais considerado da cidade. E, de repente, a 

gente está perdendo espaço. Cristina, a questão que você está falando está acontecendo 

com a gente da Leste também, a entidade não precisa ser obrigatoriamente da Sul 3, 

mas pode ser uma outra. Porque aconteceu com a Leste isso. Pode ser outra entidade da 

Sul que tenha trabalho na Sul 3. Aí pode também. Que eu já tenho informado 

anteriormente. Todo esse tempo que mudou isso nunca apareceu suplente, ninguém se 

interessa. Infelizmente é sempre aquele mesmo. Obrigado. E desculpa se eu me exaltei 

um pouco.  

Cons. Cristina Antunes: Posso falar? Concordo 100% com o Ângelo. Eu acho, sem 

ofensas, é muito ruim, justamente, o Rodrigo não está aqui, o Paulo sair 

antecipadamente. Não podia ter marcado outra reunião? Nós não marcamos outro 

compromisso antes do fim do horário. Entendeu? Ele está certíssimo. A gente precisa 

recuperar a validade, a importância, e a duração dessa reunião.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Só um momentinho, eu vou esclarecer.  

Cons. Cristina Antunes: E essa questão dos temas, o Ângelo também tem razão, ele já 

falou isso em outras reuniões. Nós já falamos. A Cristiane veio me lembrar aqui, a gente 

já pediu aqui também para trazer a discussão do PIMA. O PIMA não passou por esse 

conselho. Esse projeto saiu da cabeça de não sei quem e está devastando a cidade. O 

Plano Integrado de Manejo Arbóreo, que devia chamar diferente, deveria chamar Plano 

Integrado de Retirada Arbórea, que é só o que eles fazem. E não passou aqui. A 

gravidade desse projeto é tal que tinha que ter passado por aprovação aqui. Aliás, eu já 

estou muito tempo nessa praia, até hoje eu não entendi qual o critério para trazer para 

o CADES e não trazer para o CADES a aprovação de determinados projetos. Mas enfim, 

podia ser interessante a gente ter isso esclarecido.  
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Secretária Executiva Clotilde Santos: Para a aprovação, Cristina, no CADES, passa 

por EIA/RIMA, vem o estudo para cá, para o DECONT, tem a câmara Técnica e tem todo 

um processo. Para a gente estar fazendo a deliberação no CADES. Então não são todos 

os projetos da prefeitura que vem para cá.  

Cons. Cristina Antunes: O PIMA não precisaria? 

Secretária Executiva Clotilde Santos: O PIMA não. É um projeto, é um programa. Ele 

não veio para cá. Foi criado pelo prefeito.  

Cons. Cristina Antunes: EIA/RIMA. Então, na verdade.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Exatamente. O que a gente pode estar fazendo 

é uma apresentação aqui, para vocês.  

Cons. Cristina Antunes: Pelo menos isso, para a gente poder contestar, Clotilde.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Nós vamos ver. É uma sugestão, eu vou tentar 

trazer isso. É uma sugestão só.  

Cons. Cristina Antunes: Mas eu já pedi isso antes.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Eu lembro que você pediu. Nós não 

conseguimos.  

Cons. Cristina Antunes: Infelizmente, o projeto está andando. O argumento é porque 

vão chegar as chuvas de verão então nós vamos ter árvores caindo, então vamos 

derrubá-las de uma vez, antes que caia em cima de alguém.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Nós vamos ver isso. Pessoal, muito obrigada 

pela presença de vocês.  

Oradora não identificada: Considerando o que eu falei em relação aos planos de 

gestão de resíduos, talvez a gente pudesse fazer o convite para a Secretaria de Serviços 

vir fazer uma apresentação de como está o cumprimento desse plano. Para que a gente 

realmente se aproprie do que está acontecendo na cidade e encaminhe a proposta para 

fazer os planos regionais de resíduos. Obrigada.  
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Secretária Executiva Clotilde Santos: Está bem.  

Cons. Ângelo Iervolino: Clotilde, eu ia falar isso antes, na minha fala, eu acabei 

esquecendo. Não é a primeira vez que acontece, que a gente vem para a reunião e no 

mesmo dia tem uma pauta muito importante, que nós gostaríamos de estar também, 

acontecendo na UMAPAZ. Eu acho que é tudo da mesma casa, poderia, ou senão, nós 

estamos aqui de manhã, é assunto que pode ser à tarde. A gente sair daqui e já vai para 

lá. Não, é no mesmo dia e no mesmo horário. Hoje eu não me lembro o que é, mas é 

um assunto importante, de interesse. Coisa importante. Que acaba fazendo no mesmo 

horário, no mesmo dia, mesmo horário que a reunião, pode ser que tenha gente que foi 

para lá também. Obrigado.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Senhor Ângelo, é o seguinte, vocês têm o 

calendário anual das reuniões do CADES. A UMAPAZ, ela é da Secretaria, mas ela tem o 

calendário dela. Então, infelizmente... Sim, eu posso até estar sugerindo isso, gente. Só 

um momentinho. O Eduardo Aulicino vai falar.  

Cons. Eduardo Aulicino: Então, sobre especificamente a apresentação de hoje que era 

sobre matriz energética, por conta, eu não sabia, até porque eu faço parte do CADES, 

mas por conta da impossibilidade do palestrante, só podia ser neste dia mesmo. Ele veio 

voluntariamente, não tinha outra opção a não ser hoje de manhã. Foi só por isso. Mas a 

gente está levando em conta isso também.  

Secretária Executiva Clotilde Santos: Obrigada, Aulicino. Gente, eu quero agradecer 

imensamente a presença da Laura. Sua apresentação foi muito, muito interessante para 

todos nós. O assunto, logicamente, não se esgota aqui. E agradecer a todos a presença. 

Tenha um bom dia. Obrigada.  

Cons. Cristina Antunes: Clotilde, eu preciso só registrar, já acabou, mas enfim, eu 

entrei naquele grupo de discussões das resoluções referentes à supressão arbórea, mas 

logo na primeira reunião eu informei que as duas últimas reuniões eu não poderia 

participar. Então eu teria três para participar. Dessas três, duas foram canceladas. Então 

eu preciso formalizar que então eu saí desse grupo. O Marcos Galhego continua. 
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Secretária Executiva Clotilde Santos: Isso. Ele já está atuando. Muito obrigada a 

todos. Bom dia. 
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