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AATTAA  DDAA  118855ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  PPLLEENNÁÁRRIIAA  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  

 

Aos 23/11/2016, sob a presidência do Senhor Secretário Rodrigo Pimentel Pinto Ravena, 

realizou-se a 185ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - CADES, convocada com a seguinte Pauta: 

Expediente: 

 

1. Discussão e votação das Atas das 183ª e 184ª Reuniões Plenárias Ordinárias do 

CADES. 

2. Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

 

Ordem do dia: 

 

1. Exposição e votação do Parecer Técnico nº 25/CADES/2016, elaborado pela 

Comissão Especial que trata da Resolução nº. 154/CADES/2013, referente a 

tipificação de conduta para supressão de vegetação, pelo Relator e 

Conselheiro Murilo Reple, representante do Ministério do Meio Ambiente e a 

senhora Andrea Lua Cunha Di Sarno, Assessora Jurídica do Departamento de 

Participação e Fomento a Políticas Públicas – DPP. 

2. Sugestões para Pauta da próxima reunião e Assuntos Gerais. 

 

Anexos: 

- Atas das 183ª e 184ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CADES. 

- Parecer Técnico nº 25/CADES/2016 (este será enviado posteriormente) 
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Coordenador Geral Paulo Ricardo: Bom dia a todos. Iniciamos a 185ª Reunião 
Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da cidade de São Paulo. Hoje, 23 de novembro de 2016, quarta-feira. 
Passamos ao primeiro ponto do expediente, que é discussão e votação das atas da 
183ª e da 184ª. Alguém tem algo a comentar? Não? Estão aprovadas as Atas 
das 183ª e 184ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CADES, por unanimidade. 
Nosso segundo ponto do dia é sugestão para inclusão na pauta desta reunião. 
Alguém tem algo a falar? Pois não, se apresenta, por favor. 

Cons. Rosa Ramos: Bom dia a todos. Rosa Ramos, da OAB São Paulo. Eu 
encaminhei por e-mail um pedido de vistas deste parecer antes dele passar à 
apresentação, discussão e votação. Primeiro em razão da intempestividade do 
encaminhamento do parecer. Eu o recebi ontem. E em segundo lugar, em razão 
da importância desse ponto de pauta, de um tempo maior para que a gente possa 
se debruçar sobre ele. Esse parecer técnico, 25/2016, é um estudo em relação à 
Resolução 154 de 2013, se eu não me engano. Essa Resolução 154 ela é 
exclusivamente referente à revogação da Resolução 124 de 2008. Que trata da 
penalidade de multa na supressão de árvores. Então eu acho que em razão da 
importância deste parecer, seria importante um prazo maior para que os 
conselheiros se debruçassem sobre ele.  

Cons. Francisco: Chico, Assessoria da SGM, Secretaria do Governo. É o seguinte, 
O mandato está terminando. Nós não fizemos um estudo, nós, comissão especial, 
que analisamos a resolução 124, 154, nós não fizemos um estudo assim tão sem 
base. O estudo que nós fizemos se debruçou sobre uma questão que nós, muitas 
pessoas da Secretaria do Meio Ambiente Municipal e de outros setores, 
consideram multas absurdas por questões técnicas absurdas, como estavam 
colocadas, postas na Resolução 124. Calcadas em questões técnicas relativas à 
arborização urbana. Para que vocês entendam melhor a questão, eu sou 
engenheiro agrônomo. Então eu tenho 30 anos de prefeitura. Sempre trabalhei 
com arborização urbana entre outras questões. Nós fizemos uma proposta. A 
proposta é que cabe, pelo menos por enquanto, como vocês podem ver no 
trabalho que nós encaminhamos a vocês, conselheiros, o que nós entendemos 
sobre a questão. Para que depois, eventualmente, no próximo governo, logo aí, 
possa dar continuidade a esses trabalhos. Porque senão a coisa iria ficar mais 
complicada ainda no nosso ver. No nosso parecer. É isso. Se alguém tiver alguma 
dúvida a mais. Obrigado.  

Cons. Murilo: Murilo. Eu sou representante do Ministério do Meio Ambiente, e 
também fiz parte dessa comissão. Só para esclarecer, eu acho que a gente 
poderia esclarecer essa discussão que o grupo fez, e um pouquinho o que é o 
conteúdo, aí, se houverem dúvidas, aí têm pedido de vistas. Deixa a gente só 
fazer uma explanação rápida sobre o ocorrido aqui com essa comissão e esse 
parecer, aí, se tiver necessidade, acho que daí vale a pena sim, pedir vistas, ou 
não. 
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Cons. Rosa Ramos: Eu acato a sugestão do representante do Ministério do Meio 
Ambiente, deixando o encaminhamento do pedido de vistas após a apresentação 
da proposta.  

Beatriz: Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz. Eu sou analista de meio ambiente, 
trabalho na Secretaria do Verde, e venho trazer uma demanda da minha carreira 
para os conselheiros. Um apoio à nossa reivindicação de realização de concurso 
público para a carreira, para a reposição dos cargos que se encontram vagos. Se 
eu tiver um espaço à apresentação.  

Coordenador Geral Paulo Garcia: Mais alguém? No final da apresentação da 
nossa reunião, eu vou abrir para a Beatriz faça a apresentação. Já foi enviada à 
minha pessoa um abaixo-assinado que não é do CADES. É pessoal para cada um. 
Se quiserem participar e assinar. Eu acho que aqui é uma democracia. O que 
acontece é que muitas vezes, a sua pergunta é realmente muito boa. Favorável, a 
sua posição. O que acontece é que isso aqui... Acontece uma reunião... a 
comissão têm dez pessoas, três, quatro trabalham. Alguns não aparecem. Outros 
não podem. A vida corrida que nós temos hoje em dia, então acaba atrasando o 
tempo bem restrito que nós temos nesse caso o que aconteceu foi isso. A 
realidade é essa. Foi o tempo restrito em relação ao trabalho das pessoas. Por isso 
que acabamos enviando com 24 horas de antecedência apenas, mas o problema 
foi esse. Não tem meia-desculpa. O Secretário acaba de chegar e ele assume a 
reunião a partir deste momento.  

Secretário Rodrigo Ravena: Não sei nem o que está acontecendo. Eu sei que eu 
estava no trânsito uma hora e quarenta. Desculpa o atraso. Alguém pediu a 
palavra? Sueli. 

Cons. Sueli: Bom dia a todos. Sueli do CEMAIS de São Mateus. Eu trago uma 
demanda do Cades Regional, então eu gostaria depois, de estar apresentando 
essa demanda que eu estou trazendo de lá, da nossa reunião de ontem. Obrigada.  

Secretário Rodrigo Ravena: Então vamos passar para a Ordem do Dia que é 
exposição e Votação do Parecer Técnico nº. 25/CADES/2016, elaborado pela 
Comissão Especial que trata da Resolução 154/CADES/2013, Referente à 
Tipificação de Conduta Para Supressão de Vegetação. Quem vai apresentar é o 
Cons. Murilo.  

Cons. Murilo: Bom, a gente não fez uma apresentação, na verdade, que a ideia é 
passar um rápido entendimento para vocês do que foi a elaboração desse parecer. 
E tirar algumas dúvidas a respeito do que está aqui no parecer. Eu acho 
importante também... A gente tem a presença aqui do procurador do município, e 
como vai ser uma questão eminentemente jurídica, se você puder fazer parte da 
mesa aqui, e compartilhar com a gente esse entendimento, seria muito 
importante e essencial. Ok. Obrigado. Bom, a primeira coisa, já foi adiantado aqui. 
O tempo foi muito curto. Foi uma discussão complicada, porque tinha posições 
muito diferentes. E em relação a um assunto específico, e por isso que o parecer 
saiu assim, em cima da hora, para vocês analisarem. O parecer se debruçou então 
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sobre três pontos. O primeiro deles era em relação à competência de atribuições 
do CADES. Esse ponto específico não houve posições divergentes. Todos da 
comissão tiveram a mesma posição com relação à competência do CADES, e ao 
poder discricionário do CADES, o poder dele ser consultivo e deliberativo. Isso que 
está posto na constituição. Na legislação ambiental dentro da estrutura do 
SISNAMA, ele está posto dentro dessa estrutura. Nós temos a lei 6.938 que criou 
a Política Nacional do Meio Ambiente. Nessa lei, você tem as atribuições tanto da 
União, quanto do estado, quanto dos municípios. E ali tem poder, inclusive, de 
dentro da legislação de licenciamento, você tem uma obrigatoriedade para que o 
município possa licenciar que ele tenha um conselho que seja consultivo e 
deliberativo. Você tem uma lei municipal, criando esse conselho. Então, de todo 
estudo, a gente não viu qual seria a dúvida para falar que o CADES não tem o 
poder deliberativo. Então isso ficou muito claro para a gente e está exposto aqui 
no parecer. O segundo ponto, que foi o ponto controverso, diz respeito à anulação 
da resolução CADES 154, e se a 124 poderia ser restabelecida ou não, se deveria 
ser restabelecida ou não. O que acontece? A gente chegou à conclusão de que sim, 
a resolução 154 deveria ser cancelada. Por quê? Porque houve um vício formal. Na 
verdade, essa resolução, ela não passou por um estudo. Houve uma proposta de 
um conselheiro para que se formasse uma comissão, que se analisasse e isso não 
foi encaminhado. E somente uma decisão pura e simples pela resolução 154, 
cancelando a 124. Então, em razão do vício formal, nós entendemos que a 
resolução do CADES, ela deve ser anulada. Isso também foi um ponto pacífico 
para a comissão. E também que não haveria possibilidade de se retomar a 
resolução 124 em razão de que haveria de ter, na legislação, na resolução, um 
dispositivo específico, dizendo que caso fosse anulada, se retornaria ao anterior, 
que era a 124. Então esse ponto também, na discussão, não foi controverso. Todo 
mundo concordou com esse entendimento. Aí vem a questão da aplicação dos 
artigos 56 e do artigo 72 do decreto 6.514, para essas infrações, essas infrações 
administrativas que ocorrem aqui no município de São Paulo. Como a poda de 
árvore, o corte, o anelamento que ocorre, então são diversos tipos que devem ser 
enquadrados, e nessa discussão, ficou muito claro que a gente não conseguiria 
enquadrar bem essa tipificação dessas infrações que são cometidas no ambiente 
urbano, na cidade de São Paulo, em nenhum dos dois artigos. Que haveria 
necessidade de um estudo mais aprofundado, e de uma alteração, realmente, na 
legislação do município. A criação, realmente, de um tipo específico que 
comportasse adequadamente essas infrações. Inclusive com a punição adequada. 
Só que essa questão, quando foi colocada aí, o grupo falou: olha, realmente, essa 
é uma necessidade. Só que isso vai demorar muito. Isso é uma questão. Já 
existem processos aqui que estão em andamento para que isso ocorra. E é uma 
coisa que vai se delongar ao longo do tempo, mas há necessidade. E enquanto 
isso, o que a gente vai fazer? Como é que fica a aplicação, como é que os fiscais 
da prefeitura vão poder trabalhar e fazer cumprir a legislação? Por isso então se 
chegou a uma conclusão. A gente analisou o artigo 56, e tanto na doutrina quanto 
na jurisprudência, há muita divergência também. A aplicação dele para somente 
plantas ornamentais, sem você falar do arbusto e árvore, e outros que entendem 
que a 56 também se aplica para exemplares arbóreos e arbustos. O outro lado. 
Existe também uma vertente em relação ao artigo 72, que entende que ele é 
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utilizado para o bem artificial e não para o bem natural. Mas como em tudo que 
ocorre na área jurídica, você tem diversas posições. E o que a gente tentou fazer 
aqui e conseguir, é separar infrações mais graves, que precisariam de uma 
punição mais grave, dentro do artigo 72. Como já era utilizado pela própria 
Secretaria, pelos fiscais, pelo que eu tive aqui de informação, nunca foi derrubado 
na justiça, nem tudo o mais. Só que a aplicação pura e simples do 72 para todas 
as tipificações, você está mexendo com o princípio da proporcionalidade. Você tem, 
às vezes, uma infração que é muito simples. Ela não causa um grande dano e 
você tem a aplicação de uma multa, que ela é muito elevada para aquele tipo. 
Então, para esses casos, o que a gente pensou? Então vamos fazer o seguinte, 
vamos separar casos que tenham menor potencial ofensivo no artigo 56. Por quê? 
Porque o artigo 56 tem uma pena mais leve. Ele seria adequado para esse tipo de 
infração. E aqui no parecer, lá, quem mandou essas informações foram os 
técnicos, não é, Lua? Se eu estiver errado, você me corrige aí. Até de um trabalho 
que eles já estavam fazendo. Já existe esse processo. Eles já estão trabalhando 
com isso. Que são podas sem critérios técnicos, maus-tratos de menor grau, 
soterramento de (incompreensível), impermeabilização do solo, danos provocados 
por pintura, dano por material perfurante ou cintas. Coisas que teriam um 
potencial ofensivo menor se enquadrariam em um artigo que tem uma penalidade 
menor. Os danos maiores, como é dano por envenenamento, dano por 
anelamento, que traria a morte do exemplar arbóreo, eles entrariam dentro do 
artigo 72. Sem esquecer que na legislação ambiental existem artigos específicos 
também, para outras situações. Por exemplo, se a árvore está em unidade de 
conservação, se você está dentro de uma área de preservação permanente. Esses 
artigos já existem, e eles podem ser utilizados também. Esses aqui seriam 
aplicações residuais. Caso não exista um artigo específico, aplicaria dessa forma. 
Isso foi um paliativo. Foi uma forma encontrada para quê? Para que durante a 
discussão para uma nova proposta de legislação, os técnicos e a prefeitura não 
ficassem sem um instrumento que pudesse da forma mais adequada que a gente 
tentou encontrar e aplicar uma sanção para aquele que cometeu uma infração 
ambiental. Essa discussão não foi simples. A princípio, têm posições que 
gostariam de cancelar, ou não usar o Art. 72, porque está fora do artigo que trata 
da parte de flora, e sim do meio ambiente artificial. Mas dentro desse estudo que 
a gente fez, a gente encontrou a possibilidade de utilização dos dois, desse 
formato. Eu acho que essa é uma explicação bem geral, genérica, do que ocorreu, 
para que vocês tenham esse entendimento. Se alguém da comissão quiser 
também colocar alguma posição com relação a essa discussão, eu peço para que 
coloque. E depois, se comece a tratar aí, a questão de dúvidas a respeito do que 
foi colocado aqui, que eu acho mais fácil a gente tratar dessa forma, esclarecendo 
as ideias, do que eu ficar aqui falando ou lendo o parecer que cada um de vocês 
também já recebeu. Muito obrigado.  

Cons. Osvaldo: Osvaldo Maugeri, da Secretaria dos Negócios Jurídicos, aliás, da 
Procuradoria Geral do Município agora. Bom, primeiro eu queria esclarecer qual é 
a minha posição aqui que acho que isso é mais importante. O primeiro ponto 
prévio. Eu represento a Secretaria do ponto de vista deliberativo. Das deliberações 
de mérito, das deliberações do conselho, que são deliberações administrativas, 
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deliberações que não se referem à área jurídica, questão jurídica. Eu não tenho 
competência aqui para tratar da questão jurídica. Quem tem competência para 
tratar da questão jurídica na prefeitura é a Procuradoria Geral do Município, à qual 
eu estou subordinado. Então eu não posso discutir o seu parecer, embora eu 
elogie muito o parecer de vocês. O trabalho está muito bem feito. O meu 
problema, e é um problema que eu gostaria de compartilhar com os meus amigos, 
os meus companheiros aqui, é que existe um parecer da Procuradoria Geral do 
Município, do ponto de vista do município, na legislação municipal, pela lei 
orgânica, e pela lei que rege a Procuradoria Geral, o parecer da Procuradoria Geral, 
aprovado pelo Secretário, ele prevalece sobre qualquer outro entendimento 
jurídico existente dentro da prefeitura. E nesse parecer da procuradoria geral, eu 
tive o cuidado de ver ele ontem à noite, depois de ler o parecer de vocês, há duas 
divergências. Uma com relação à competência, às atribuições do CADES, mas essa 
eu acho que é secundária. Não seria a questão aqui. A outra é com relação ao 
artigo 56. O parecer da procuradoria geral é expresso em dizer que não se deve 
aplicar de forma genérica o artigo 56. Veja, nós temos duas considerações 
jurídicas distintas. E você bem lembrou, eu também tive o cuidado, fiz a lição de 
casa toda ontem, de ler vários acórdãos em que essa questão é tratada de um 
lado e de outro lado. E mais ainda, eu recebi ontem, ligações, dos procuradores 
que defendem, e eu sou do mesmo departamento, Departamento da Defesa do 
Meio Ambiente e Patrimônio, que defendem a prefeitura em juízo. E que se 
sentem muito inseguros, porque quando vai a juízo, o próprio judiciário utiliza a 
Resolução 154 para dizer que a prefeitura reconhece que não valia a 124. Eu 
tenho o acordão aqui. Então o meu pedido é o seguinte, eu não tenho como 
discutir o mérito disso com vocês. Não posso discutir. Não tenho atribuição, não 
tenho competência, não posso ultrapassar o acolhimento que isso já teve por 
parte do Robson Barreirinhas, que é meu superior hierárquico. Eu não tenho como 
agir dessa maneira. Então o meu pedido, o meu encaminhamento de voto, ou de 
solução. Não é um voto. É no sentido de que a questão seja novamente submetida 
à PGM, com as considerações que vocês fizeram, o parecer do Rodrigo Bordalo é 
muito bom. De certa maneira, você diz que não há fundamento para o que foi 
feito. Ele enumera vários fundamentos. É um parecer de 47 páginas. Está muito 
bem fundamentado no que escreveu. Eu não teria, não posso ter posição 
particular a respeito do assunto. Então o meu encaminhamento de voto seria esse. 
Caso esse encaminhamento de voto não seja acolhido, eu, que fiquei em uma 
situação bastante constrangedora, teria que fazer uma coisa que aqui não se faz 
normalmente. Mas que eu acredito que diante da peculiaridade da situação, 
caberia ser feito. Quer dizer, se vocês entenderem que não é o caso de promover 
isso, eu pediria vista dos autos, e encaminharia o processo para a PGM. Mas eu 
preferia que isso fosse uma decisão do colegiado. E acho até que no que diz 
respeito à questão deliberativa ou consultiva do CADES, esta é uma questão que 
merece uma análise maior. Então nós temos duas questões aí. Uma relativa a 
essa questão da aplicação da penalidade e outra que diz respeito ao colegiado 
como um todo. Eu fui assessor jurídico aqui. Aqui na Secretaria do Verde. Fui 
chefe de gabinete, também. E eu sempre tinha uma crítica ao pessoal da minha 
época, ao Hélio Neves, ao Eduardo Jorge, no sentido de que eu acho que a lei que 
rege a Secretaria, ela é escrita de uma maneira um pouco, um tanto quanto 
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confusa, para dizer o menos. Eu vim para cá depois da lei. E acho... Essa crítica 
eu fiz a eles, na época. Não é uma coisa pública. São meus amigos. Convivo. Não 
tenho nenhum problema com eles. Assessorei aqui. Mas eu acho que essa lei é 
uma lei muito confusa. E isso gerou essa confusão, no que diz respeito a quais são 
as atribuições do Conselho. Porque há artigos que, de certa maneira, se 
contrapõem. Ocorre que a PGM teve um entendimento ali, indo pelo caminho da 
condição meramente consultiva do Conselho, o que é ruim. Mas a PGM não 
mantém as suas posições pura e simplesmente sem considerar os argumentos em 
contrário. Então eu acredito que a coisa deveria ser levada para a PGM. Acho que 
por duas razões no que diz respeito a essa questão para que isso definitivamente 
se resolva, qual é a atribuição, que atribuição nós temos aqui. E do segundo 
motivo, para que a gente tenha uma definição final de qual é a postura que nós 
vamos ter na aplicação das penas, e qual é a postura que nós vamos ter na defesa 
em juízo dessas penas que nós aplicamos. Porque senão nós vamos ficar 
desmoralizados, e em grande parte, gerar uma insegurança. Você aplica uma 
pena de um jeito em um caso, depois muda de ideia para aplicação definitiva. 
Então eu acho que deveria existir uma posição definitiva da Procuradoria Geral, 
clara e precisa, dizendo: é isso daqui. Pelo que eu entendi do parecer do Rodrigo 
Bordalo, o entendimento deles é que deve ser aplicado como dizia a resolução 124, 
o artigo 171.1 do Decreto Federal. Agora, como vocês dispenderam considerações 
de outra natureza, e como o mesmo parecer dele também pode portar em outro 
tipo de interpretação, eu proporia então que isso fosse encaminhado à PGM para 
definição desse assunto de uma vez. Falei demais. Eu não costumo falar tanto 
assim. Muito obrigado a todos.  

Secretário Rodrigo Ravena: Mais alguma manifestação? Eu li o parecer inteiro. 
Eu acho que ele está bem feito. Acho que é um trabalho dedicado, e foi buscar os 
elementos necessários. Só que eu acho que é importante o que foi colocado. A 
gente não está aqui para legislar do jeito que a gente acha. Eu acho que a gente 
está aqui para dar segurança jurídica. Tentar dar segurança jurídica, e tentar 
mostrar, e trazer para dentro da prefeitura, estabilidade. A gente tem um 
problema jurídico com essa resolução. Tem. A gente tem um problema interno de 
fiscalização com essa resolução. Isso gera muito problema. A gente tem muita 
demanda. Que acaba virando demanda judicial e a gente apanha também no 
judiciário. Quer dizer, isso é necessário que se regularize. É necessário que a 
gente tenha um entendimento definitivo. O que eu ia falar é que eu acho que esse 
encaminhamento de voto é mais do que saudável. Por quê? Porque a gente traria 
para dentro do debate do CADES a posição definitiva da PGM, que no fim das 
contas, é quem vai decidir e quem vai trabalhar em juízo o que a gente decidir 
aqui. A gente pode decidir o que quiser, e o que for judicializado vai parar na PGM. 
Se a gente não tiver o contraponto, não tiver o apoio da PGM no que o Conselho 
está decidindo, a gente fragiliza tanto a PGM quanto o Conselho. A minha vontade 
era aprovar isso hoje, porque resolveria um monte de problemas da SVMA de 
fiscalização. Mas isso não resolve o problema da cidade. Não resolve o problema 
do contribuinte e não resolve o problema do fiscal. Não resolve. Então eu acho 
que o encaminhamento é bem saudável. A gente não perde nada. A gente ganha. 
Ah, nós vamos perder tempo. Não, não vamos. Nós vamos ganhar tempo, porque 
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a gente traz de volta para a discussão com uma posição definitiva da PGM. Isso é 
o meu encaminhamento.  

Cons. Osvaldo: Osvaldo. Eu conversei com o Barreirinhas ontem. Por causa 
dessa história toda, eu liguei para ele. E disse a ele o que eu ia fazer. E ele 
concordou. E eu sei que todos vocês devem ter essa impressão, que a PGM 
demora a dar parecer. Ela é famosa por isso. Eu já fui de lá, assessoria jurídica 
consultiva. E precisa ver isso com o Robson, até porque eu entendo o problema 
aqui da Secretaria. No sentido de que há uma dificuldade para aplicação de multa 
mesmo. Você está parado. Você garante que vai rápido dessa vez? Aí ele me disse 
que vai fazer todo o possível para que o parecer seja feito o mais rapidamente 
possível, até porque o governo está acabando, e ele deve fazer isso enquanto está 
lá. Eu só queria dizer isso, posso dizer que estou falando em nome dele. A 
garantia do Secretario, não é, Secretário, procurador geral, no sentido de que a 
PGM vai fazer todo o possível para responder isso o mais celeremente possível. 
Obrigado. 

Andrea Lua - DPP: Oi, eu sou a Lua. Na verdade, Osvaldo e todos aqui. Foi super 
de caso pensado trazer para cá. Pelo regimento interno do CADES Municipal, a 
gente tem 20 dias para quem pedir vistas. E se for vista compartilhada, você tem 
que compartilhar no período. Acho que a ideia nossa, não é, Murilo, Chiquinho, 
que está aqui também, Luís, Fábio, enfim, da comissão, a gente teve muito pouco 
tempo. Muito pouco tempo. A gente se debruçou acho que bastante. Acho que foi 
bem produtivo. Acho que a gente fez um bom trabalho interdisciplinar. Acho que 
todo mundo trabalhou muito coeso. Isso foi bem interessante. E a gente trouxe às 
pressas, porque a gente terminou às pressas, já pensando nos 20 dias de vista da 
PGM. Então, eu acho que a sugestão é ótima. Eu endosso. Mas eu pediria que a 
PGM respeitasse os 20 dias e trouxesse a decisão na próxima Reunião Plenária. É 
óbvio. Eu já vou um pouco mais avante. Acho que a gente tem que registrar aqui 
o convite para o procurador, seu colega, vir aqui, explanar na próxima Reunião 
Plenária. E aí fechar isso esse ano, que acho que é a nossa ideia. A gente não só 
correu e saiu isso, Murilo, Chiquinho, Luís, Fábio, para isso ser um ponto a ser 
fechado esse ano mesmo, assim. É isso.  

Secretário Rodrigo Ravena: São duas coisas diferentes. Eu posso pedir vista 
minha, e submeter à PGM. Eu acho que isso não seria interessante. Seria melhor 
que o próprio Conselho submetesse à PGM. O ponto de vista deles é feito por 
escrito. Virá por escrito. Eles vão fazer um parecer. Eu pediria assim, por uma 
questão prática, que isso fosse encaminhado de hoje para amanhã. Eu vou sair 
daqui, e vou lá falar com o Robson, com o Barreirinhas para dizer: olha, eles estão 
encaminhando hoje. O processo é o número tal, e vou pedir que isso seja feito 
dentro desse prazo de 20 dias para que seja possível a deliberação ainda nesse 
governo. Eu não mando nele. Ele que manda em mim. Mas vou tentar fazer o 
máximo possível. Eu sou membro do CADES e pretendo, junto à PGM, representar 
o CADES. 

Cons. Murilo: Eu acho que fica melhor, realmente, não ser pedido de vistas. Eu 
acho que é uma deliberação do Conselho, consultando e rogando, pelo amor de 
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Deus, urgência na elaboração do parecer, que pelo menos chegue até a próxima 
reunião Plenária. 

Cons. Rosa Ramos: Rosa Ramos, da OAB. Bom dia, Secretário. Primeiramente, 
eu queria reiterar o meu pedido de vistas feito anteriormente, formalmente. 
Primeiro porque nós já havíamos feito isso, inclusive, formalmente, por e-mail, em 
razão da intempestividade do encaminhamento do parecer. Esse parecer, como o 
próprio Murilo disse, foi encaminhado com 24 horas. Quer dizer, penso que aqui 
quem leu é porque de fato se debruçou com muita disposição sobre o material. 
Então, nós vamos manter o nosso pedido de vistas para isso. Por outro lado, 
Secretário, acho bastante importante, eu não sei quem aqui do Conselho 
acompanhou o histórico dessa revogação da resolução. Eu penso que até o Murilo, 
nessa oportunidade, não estava e não era conselheiro ainda. Não sei se o doutor 
já era conselheiro na época, mas enfim... Esse pedido de revogação da resolução 
124 foi decorrente, inclusive, de vários processos judiciais, e vários autuados com 
valores absurdos de multas, de 500 mil reais. E esse pedido foi encaminhado aqui, 
à época, para o Secretário Ricardo Teixeira, que acolheu esse pedido de 
encaminhamento de discussão no CADES. Não foi algo que foi revogado assim, 
aleatoriamente, sem nenhuma discussão. A revogação da resolução 124 teve uma 
discussão bastante eficaz sobre ela para que ela fosse revogada, em razão do 
prejuízo de inúmeros munícipes, que têm imóveis com valor que de 150 mil reais, 
com multas de 500 mil reais. Ou seja, se você corta uma árvore, uma muda de 
árvore de dez centímetros era cobrada multa de 10 mil reais. Se você cortar uma 
de dez metros de altura, também eram cobrados 10 mil reais. Quer dizer, sem 
parâmetros cabíveis, inclusive pela própria lei municipal, a lei 10.365 de 1987, 
onde o artigo de supressão de vegetação está válido, não era obedecido. Então a 
resolução, ela tinha, sim, uma falha técnica, jurídica, e ela precisava ou ser 
revogada, ou ser modificada. E o encaminhamento que se deu é que ela fosse 
revogada, não é, Secretário? Então, esse histórico, para os conselheiros que não 
participaram, é bastante importante, para que a gente resgate isso, e faça o 
melhor encaminhamento. Eu, com todo (incompreensível), mas eu vejo que a 
procuradoria, nesse momento, se debruçar em cima de um parecer que eu não 
acho eficaz para solucionar as autuações da Secretaria, porque o encaminhamento 
que se deu na época, inclusive, da resolução, foi uma comissão para um projeto 
de lei. Não para uma resolução. E falando agora em relação a prazo, Conselheira, 
eu respeito sua opinião, mas veja, a resolução foi revogada em 2013. Passaram-
se três anos, e agora está sendo apresentado um parecer técnico. Quer dizer, nós 
tivemos três anos para um encaminhamento de projeto de lei. Então, na verdade, 
eu acho que a questão não é a pressa porque vai mudar de gestão. Eu acho que a 
gente tem que considerar, ainda, além disso, todas as jurisprudências que já 
existem sobre o caso, Murilo. O tribunal de justiça está mandando aplicar o artigo 
44. Não está mandando aplicar nem o 56 e nem o 72. Não é, procurador? Então, 
eu acho que isso tudo deve ser melhor esclarecido aqui para o Conselho. Porque 
trazer um parecer técnico com pessoas como Vossa Excelência, que foi presidente 
do Ibama aqui em São Paulo, superintendente, que é o cargo aqui em São Paulo, 
eu acho que é diferente de uma pessoa que não seja versada em direito. 
Obviamente que quando o senhor apresenta aqui um parecer técnico, ele tem um 
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peso muito diferente para pessoas que não conhecem a legislação. Que não 
acompanharam todo esse histórico. Então era isso que eu gostaria de colocar. Eu 
mantenho as minhas vistas. O meu pedido de vistas. E para que depois, a 
procuradoria, então, se debruce e possa ou anuir de fato com o parecer dele, ou 
fazer as modificações necessárias.  

Secretário Rodrigo Ravena: Eu só queria deixar claro, primeiro que a gente não 
está fazendo isso por conta de ser final de governo. Isso aí pode ser aprovado a 
qualquer momento. E a gente está chegando nesta situação depois de três anos 
de estudo e verificação de que a portaria atual não funciona. Está pior. Está mais 
difícil e o dano para o cidadão está maior. As multas estão muito mais subjetivas 
do que eram. A despeito do tamanho do dano, o que tem acontecido hoje, isso eu 
falo pelo gabinete porque eu recebo todo mundo no gabinete. Quem vem é 
recebido. Inclusive o cidadão. E tem gente que está recebendo multa de um 
milhão, dois milhões, vinte milhões, por botar um prego em uma árvore. Então, 
esse tipo de coisa que se amadureceu durante três anos e especialmente durante 
os últimos doze meses, e desencadeou nesta discussão. Quer aprovar? O Conselho 
é soberano. Não quer aprovar esse ano? Não tem problema nenhum. Aprova 
quando tiver. Só que isso tem que estar em debate. Não dá para continuar com as 
resoluções, portarias e com a legislação do jeito que está. Porque 
independentemente de quem estiver no governo, vai ter problema para fazer 
fiscalização ambiental. A portaria não serve. Isso eu estou deixando bem claro. A 
despeito de todo o histórico, a aplicação dela provou que ela não serve. O Murilo 
pediu para falar primeiro.  

Cons. Murilo: Acho que eu não sei se eu deixei bem claro qual foi o entendimento 
final dessa comissão. O entendimento foi que nem o 56, nem o 72 se aplicam para 
esses casos. Nem o 44. Na verdade nenhum. O meio ambiente urbano, ele não é 
tratado de forma adequada na legislação. Não existe uma legislação que trate ele 
de forma adequada. Nós trouxemos aqui até um exemplo, só para mostrar, o que 
foi feito na cidade de Curitiba. Eles criaram um código específico da cidade. E lá, 
eles criaram tipificações de infrações administrativas que são adequadas e podem 
ser tratadas da forma correta. Isso evitaria a judicialização, traz segurança para 
os servidores que trabalham com a legislação. Tem isso de forma clara, 
principalmente na aplicação do valor da autuação. Esse é um problema muito 
sério. Porque acontece realmente. Você tem aí infrações muito leves, que são 
penalizadas com valores muito altos, e o contrário também. Às vezes infrações 
que são mais pesadas, você não consegue chegar a uma punição adequada. Foi 
discutido também pela comissão, mas isso não está aqui no parecer, outras 
sanções, que não só a multa. Foi discutida também a questão do embargo. O 
embargo é uma sanção muito importante na coibição desses ilícitos. Isso foi 
tratado também. E o que chegou à conclusão ali, é de que a administração, a 
forma como a administração está trabalhando também não é adequada. Por quê? 
Porque você embarga uma obra aqui pela Secretaria, só que você tem outra 
Secretaria que dá o Habite-se sem saber o que está acontecendo aqui. Então 
assim, são diversos os problemas. E não é esse parecer aqui que vai resolver. 
Esse parecer aqui está sugerindo exatamente isso. Está sugerindo que isso seja 
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discutido de uma forma mais ampla e que se feche isso realmente, de uma forma 
adequada. Só que essa discussão vai levar tempo. Com certeza, ela leva tempo. 
Isso aqui não vai ser discutido do dia para a noite. E enquanto isso, a gente tem 
que achar um formato adequado para se tratar essas questões. Então esse foi o 
mote. Exatamente, a questão desse parecer. Concordo também e endosso a 
questão de ser encaminhado à PGM. Acho que sem ter o aval deles, isso fica 
realmente complicado de se aplicar. E outra coisa, esse parecer aqui, ele está 
muito sucinto para o assunto. Porque realmente, a gente teve pouco tempo para 
se debruçar sobre ele, em razão da complexidade e das distintas posições que 
existem. Se a gente colocasse aqui dentro desse parecer todas as posições que 
existem sobre o assunto, isso não ia. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Então a 
ideia foi, de forma mais resumida, trazer esse problema, e propor essa solução. É 
falar: olha, realmente está errado. Não é a aplicação. Essa é a nossa conclusão, 
nenhum dos dois. Só que a forma mais adequada, hoje, me parece que não é 
possível. De aplicação imediata. Então a gente teria que achar uma solução 
paliativa, enquanto se trata toda essa discussão. Essa foi a intenção da comissão.  

Andrea Lua: Na verdade, acho que eu ia fazer uma sugestão da gente tirar cópia. 
E aí remeter para a PGM, e te dar uma cópia. O processo, para ter vistas. De 
qualquer maneira, eu só reitero uma coisa, quando a comissão foi formada, eu 
acho que foi a uns três meses aqui no CADES, o processo estava aqui, e na 
verdade, por que começou essa discussão? Porque esse processo veio para o 
nosso departamento, e na época, eu discuti até com os procuradores daqui da 
Secretaria, e a discussão fulcral do processo é mesmo a atribuição do CADES. 
Essa questão sobre supressão, sobre aplicação dos artigos, ela é pano de fundo, 
assim. A gente, da comissão, que achou e entendeu que a gente podia pelo menos 
dar um pontapé inicial, nessa discussão. Então assim, o processo sempre esteve 
aqui. Todo mundo podia ter pedido vistas também antes. Acho que você podia até 
também pedido vistas, enfim. Mas acho que a sugestão é só para a gente tirar 
uma cópia para remeter para a PGM, concomitante, para tentar não perder essa 
discussão. Porque como você mesma falou, desde 2013, eu acho que várias 
pessoas já se aprofundaram, já discutiram, e aí a gente conseguiu um grupo bem 
uno, eu acho. Então a gente está bem debruçado. Eu acho que muita gente 
participou, veio perguntar. Teve gente aqui da própria Secretaria que também se 
dedicou ao trabalho. Então, para a gente também não perder o grupo, e o gás, 
sabe? Me preocupa as coisas quando a gente perde um pouco o gás, só isso.  

Cons. Francisco: Eu gostaria de salientar o seguinte, a questão, o que suscitou o 
nosso trabalho foram principalmente as multas exacerbadas junto à sociedade, 
por questões mínimas. Uma poda, um galho que ficou cinco centímetros além do 
que deveria ficar eventualmente. Então o objeto da questão que nós trabalhamos 
aqui são árvores. Árvores da cidade de São Paulo. Como eu disse, eu sou 
engenheiro agrônomo. Sou paisagista. Trabalho com a paisagem urbana há 
muitos anos. E eu vejo que, inclusive citamos aqui no parecer, que a questão mais 
importante para que nós possamos cuidar das árvores da cidade de São Paulo, do 
bem estar da população, é o Plano Diretor de Arborização Urbana, conforme 
preconizado no PDE, artigo 286. Não temos. Não temos. Não adianta estarmos 
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aqui. Uma palavra que está meio na moda, desculpe, eu sou engenheiro, 
judicializando a questão de árvores da cidade de São Paulo, do bem estar das 
pessoas. Leis para cá, para lá, multas. O objetivo principal não é multa. É termos 
uma cidade bem arborizada. Com caminhos verdes, e com bem estar para a 
população. Esse é o objetivo. Então de fato, a resolução 124, a 154, não estão 
bem acomodadas. Particularmente a 124, que cometia abusos, no meu modo de 
ver. Então, eu acho importante que vá para a PGM, lógico. Mas que esse olhar 
judicial seja feito de uma maneira técnica também. Mas não técnica como do 
direito. Técnica para termos uma arborização adequada, que todos nós queremos, 
com o Plano Diretor, por exemplo, como de Londres, e por que não? Temos uma 
infinidade de espécies arbóreas. Maior do que qualquer país, quase, do mundo. 
Então eu vejo assim, dessa maneira, temos que trabalhar para o Plano Diretor de 
Arborização Urbana. É fundamental. Recentemente, tivemos um Grupo de 
Trabalho sobre Arborização Urbana, que não teve bons resultados, infelizmente. 
Foram muitos técnicos, e que acabaram patinando na história, a técnica das coisas, 
e infelizmente não deu um bom resultado esse GTAU. Mas eu quero apontar 
justamente essa questão. Que é o Plano Diretor de Arborização Urbana. Isso é o 
que nós precisamos. E é com o Plano de Arborização Urbana que nós vamos poder 
ter leis adequadas para a fiscalização. É isso. 

Secretário Rodrigo Ravena: Eu ia passar, de qualquer forma, para a doutora, a 
palavra. Porque tentar compatibilizar os pedidos todos. Se for possível a gente 
compatibilizar o seu pedido de vistas com o encaminhamento para a PGM para 
que a gente possa evoluir, de alguma forma, nessa discussão.  

Cons. Osvaldo: Veja bem, a proposta que foi feita é que se tire uma cópia do 
processo, e a doutora tenha vista do processo, do processo mesmo, e que essa 
cópia seja entregue à PGM ou o contrário. Mas restaria uma questão que eu acho 
que a doutora, em respeito à posição dela, é que o próprio parecer da PGM 
também teria que ser objeto de vista da OAB, que tem vista do processo. O futuro 
parecer da PGM é condicionante do processo. Essa talvez fosse uma reivindicação 
dela que seria, e é muito justa. E talvez isso seja o nosso principal problema. O 
que nós podemos tentar combinar é uma forma de que nós possamos fazer com 
que esse parecer, assim que seja dado, porque é uma coisa futura, esteja 
disponível também para vistas em um prazo razoável. Não digo nos 20 dias, 
porque senão nós vamos ficar com 40. (incompreensível). É essa compreensão 
que eu peço, doutora, no sentido de que se nós pudéssemos dividir essa questão 
com a PGM analisando a questão ao mesmo tempo que a OAB, mas que eu me 
comprometeria com ela. Nós nos acertaríamos, no sentido de que, assim que 
estivesse pronto o parecer da PGM, eu encaminharia cópia, ou o próprio parecer 
da PGM para análise, e para vista da própria OAB em relação a esse documento, 
que é um documento central na análise que ela vai fazer. É isso que eu queria 
colocar.  

Secretário Rodrigo Ravena: Era mais ou menos isso que eu ia propor. Doutora. 

Cons. Rosa Ramos: Bom, primeiramente eu queria deixar claro que não há 
nenhuma intenção da OAB na procrastinação desse processo. Nós, principalmente 
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eu que sou membro da comissão de meio ambiente da OAB, da comissão de 
infraestrutura, militamos na área ambiental, não só pelo exercício da atividade, 
mas também pela paixão pela área ambiental. Mas eu tenho, doutor, diretamente 
agora à procuradoria, duas posições para reflexão. Primeira delas é que eu acho 
que a procuradoria já tem muito bem sedimentada o posicionamento em relação à 
aplicação dos artigos da norma. Quer dizer, então eu acho que assim, levar essa 
discussão para a PGM seria pedir a eles que contrarie ou que simplesmente 
ratifique a posição que eles já têm. Porque a gente sabe isso através dos 
processos judiciais. Os processos judiciais nós já temos o posicionamento dos 
procuradores, todos, da prefeitura. Quer dizer, eles não vão mudar esse 
posicionamento. E o posicionamento deles é que se aplique o artigo 72.1 do 
decreto 6.514 de 2008. Então isso está sedimentado. Não há porque a gente 
voltar a essa discussão para a procuradoria. Não sei se o doutor concorda comigo. 
Quer dizer, levar essa discussão para eles, seria falar assim: escuta, olha, lá no 
CADES, eles estão discutindo essa questão. Vocês vão mudar o parecer, ou vão 
manter? É mais ou menos essa a pergunta que se fará. A outra questão, e aqui só 
para me posicionar, e a doutora falou muito bem, de fato, quando essa questão foi 
levada para a procuradoria, não foi para discutir o mérito da questão. Ninguém, 
pelo que eu percebi, estava preocupado se a supressão valia 10 ou valia 1. A 
discussão foi a seguinte: o CADES fez uma coisa errada. Eles não podiam ter 
revogado a 124 de 2008 através de outra resolução. Essa foi a discussão. Então 
isso precisa ficar registrado, esse posicionamento, para que a gente trabalhe com 
transparência daqui para frente. É isso que eu queria colocar. Em relação ao 
pedido de vistas, como eu disse no início, não há nenhuma intenção na 
procrastinação desta questão. Eu posso analisar isso até com muito menos tempo. 
Se tivesse sido enviado no tempo regimental, eu já teria me posicionado através 
do parecer que a própria comissão teria enviado. Então nós podemos dividir o 
tempo. Se for esse o encaminhamento do conselho, que vá, de qualquer forma, 
para a procuradoria, eu divido o tempo sem nenhum problema.  

Secretário Rodrigo Ravena: Bom, doutora, mantido o pedido de vistas, não vou 
nem por em votação. Porque está com vistas para a OAB. Não vou botar nada em 
votação. Está prejudicada qualquer votação. 

Cons. Osvaldo: Só para responder, a existência do parecer da PGM, o parecer da 
PGM prevalece sobre este parecer que foi feito agora. E o parecer da PGM definiu 
o artigo 72.1. Então, se nós estamos tentando que a PGM tenha uma nova 
avaliação da questão, é simplesmente para que se possibilite a apresentação 
desses argumentos que estão sendo apresentados agora. Porque se é para dizer 
que a PGM não vai mudar de opinião em situação nenhuma, hoje, pela PGM 
aplica-se o 72.1, e aplica-se o 72.1. Não aplica-se o este parecer daqui. A 
administração municipal se rege pela posição da PGM. E embora isso tenha sido 
questionado incidentalmente para a PGM, o parecer da PGM que foi acolhido pelo 
Secretário, que tem acolhimento geral, ele é claro em dizer que o artigo 54 não 
prevalece. E que pode ser aplicada a legislação municipal concomitantemente com 
a legislação federal, e que se aplica o artigo 72.1. Ele é claríssimo nesse sentido. 
Eu não acredito que a PGM... Se nós estamos aqui discutindo, e há ponderações 
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no sentido de que isso deva ser alterado, e essas ponderações foram feitas, e são 
ponderações respeitáveis, tanto de ordem técnica quanto de ordem jurídica, por 
isso eu me posicionei no sentido de que a PGM seja ouvida de novo. Se nós 
entendemos que a PGM não deve ser ouvida de novo, nós estamos perdendo 
nosso tempo aqui, porque vai continuar sendo aplicado o 72.1. E nós vamos 
continuar insistindo em juízo. Nós temos ganho também. Esse acórdão ao qual a 
doutora se referiu é um acórdão que justamente aconteceu porque na motivação 
do acórdão o desembargador disse que a própria prefeitura reconheceu que a 124 
não valia, porque tinha editado a 154 revogando a 124 e por isso aplicou o artigo 
44 do decreto. Quer dizer, essa confusão jurídica faz mal para os advogados. Eu 
sou advogado. Antes de ser procurador, eu sou advogado. Sou inscrito na OAB há 
muito tempo. Desde 1982. Para os advogados, para os munícipes e para a 
procuradoria, para os meus colegas, que defendem isso no judiciário. Então a 
minha posição no sentido de levar novamente a questão à PGM é em respeito ao 
CADES. Ao conselho do qual eu faço parte. É para que essas ponderações trazidas 
ao CADES sejam levadas à PGM. Eu já fui assessor jurídico na PGM. Não somos 
cabeça-fechada. Nós somos todos cabeças abertas. Acredito que se as 
ponderações forem razoáveis, o procurador, o assessor terá condições de alterar, 
se ele entender conveniente, e terá que explicar porque não alterou. Eu coloco a 
coisa sob esse ponto de vista. O que eu lhe peço, a questão de vistas, porque eu 
não vou solicitar vistas do processo. Seria uma coisa imprópria, porque eu teria 
que submeter à PGM, depois eu traria aqui o parecer da PGM como se fosse o 
parecer de um membro do conselho. A PGM não é um membro do conselho. Eu 
sou representante para a natureza deliberativa, não jurídica no Conselho. Eu não 
posso dar posicionamento jurídico. Essa secretaria tem assessoria jurídica que tem 
competência para se manifestar. E a procuradoria geral tem competência diversa. 
Eu sou procurador de banca. Eu tenho meus processos de banca, 
(incompreensível) no fórum. Não prevalece a minha posição na procuradoria. Eu 
não estou aqui para tratar de questão jurídica sob esse aspecto. Ou não estou 
aqui para dar a posição jurídica da procuradoria geral. A posição jurídica da 
procuradoria vem por parecer. Então, por isso, eu pedi ao Secretário... Acho que é 
a primeira... A minha situação não é de pedir vistas. Então, se for possível que 
isso seja feito concomitantemente, seria melhor. Mais urgência. Da minha parte, 
respondendo outra questão que foi colocada, não há nenhuma urgência sob o 
ponto de vista da procuradoria. Há urgência porque a procuradoria quer definir 
como é que ela vai continuar defendendo a questão em juízo. A questão de estar 
encerrando a administração, a procuradoria do município é um corpo permanente. 
Eu estou aqui desde 1985. As várias administrações já mudaram. Acho que a 
questão não é da minha alçada. É isso que eu queria dizer.  

Cons. Maria Cecília: Maria Cecília, Morro do Querosene. Eu não sou advogada. 
Achei muito bem colocado essa questão. Então, eu queria só entender uma coisa. 
Existe o parecer, e a colega pediu vistas. Então a gente não vai resolver agora, 
não vai votar, porque vamos aguardar. Então podemos, talvez, encaminhar à 
Procuradoria? Estou perguntando. Não estou afirmando. O que o procurador, ele 
está querendo da gente? Eu não entendi muito bem isso. Porque o parecer ele 
está aí. Eu recebi uma cópia no meu computador. Eu posso encaminhar isso para 
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quem eu quiser? Não está escrito em nenhum lugar que é sigiloso, assim. Estou 
só perguntando assim, para poder entender toda essa coisa. Então, é público. A 
PGM já pode pegar, já pode analisar, não é? Eu queria saber assim, que a PGM 
pode ver e fazer uso desse texto, e trabalhar em cima dele, e dar um retorno. Eu 
não sou advogada. Eu sou da cultura. Então eu entendo assim, que quando existe 
boa-vontade, a pessoa vai lá, pega o texto... eu estou palpitando. Eu não entendo 
nada, e estou aqui dando palpite. Então eu acho assim, que a PGM, ela tem que 
pegar isso e tem que usar, e tem que trabalhar em cima, e tem que dar retorno e 
tem que mudar. É assim que eu entendo. Agora, se for necessário, eu pergunto à 
advogada agora. Se for, assim, uma questão de elegância, a gente poderia 
encaminhar para a PGM, dizendo: o que você acha desse parecer? Uma 
consultoria à PGM. Você pode me dizer... o CADES quer saber o que a PGM tem a 
dizer sobre esse parecer. Existe isso? Pode ser assim? É isso que a gente está 
discutindo? Não sei. Porque às vezes fica esse monte de coisa aí, mas a gene não 
fica entendendo direitinho. É isso que a gente quer saber? Isso atende ao 
procurador? Dizer assim: Senhores PGM, pedimos que avaliem esse parecer e 
deem uma resposta para o CADES? É isso que a gente está fazendo?  

Cons. Osvaldo: É isso, exatamente. O que acontece é que isso é um processo 
administrativo. Isso tudo está dentro do âmbito de um processo administrativo. 
Nesse processo administrativo, a PGM, antes desse parecer agora, já tinha feito 
um dela. A razão pela qual isso tudo está acontecendo, é justamente por causa da 
existência daquele parecer. Porque naquele parecer foi dito que tinha que ser 
revogada a resolução 154. Isso é de pleno conhecimento de todos nós. Vamos 
contar a história, doutora. Começou fazendo um histórico do que aconteceu com a 
resolução 154, então acho que é bom a gente fazer o histórico do que aconteceu 
nesse caso. Esse processo foi para a PGM por outra razão e a PGM apresentou um 
parecer que têm dois pontos de vista. Um no sentido de que a resolução 154 tinha 
vícios, portanto, devia ser revogada. E caso não fosse revogada, seria submetida 
ao prefeito para anulação. E o segundo, estabelecendo no critério da PGM quais os 
dispositivos legais deveria ser aplicado. Foi isso que a PGM fez. Esse parecer que 
foi feito agora contraria o parecer da PGM. Em boa parte dele, ele contraria o 
parecer da PGM. Do ponto de vista da administração municipal, em que pese o 
CADES tenha esse poder deliberativo, ou há quem entenda que não tenha poder 
deliberativo, atualmente, ele não teria capacidade jurídica, pelo menos no 
entendimento do que a PGM tem, para determinar que fosse feito assim. Até 
porque o que se pretendeu aqui, o que foi proposto nesse parecer que saiu agora, 
feito pela comissão, é uma sugestão para interpretação legal. Não é uma 
deliberação do CADES, dizendo que deve se aplicar esta ou aquela legislação 
federal ou municipal, até porque isto foi considerado que não poderia ser feito no 
próprio parecer da PGM, que propôs a revogação da resolução 154. O que eu 
estou propondo... Quer dizer, nós temos duas situações. Nós podemos entender 
que aquele parecer que a PGM fez, e ele é bastante claro, não há dúvida em 
relação ao que o parecer da PGM diz. Lógico que há dissidências jurídicas. A 
dissidência jurídica, a doutora pode comprovar comigo. Minha colega. Nós 
divergimos juridicamente, a vida inteira. Vamos continuar divergindo. Processo ou 
fora do processo. Graças a Deus. Senão nós não teríamos utilidade para nós, 
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advogados. E para a sociedade. A sociedade precisa de gente que defenda 
posições diferentes. A sociedade precisa de posições diferentes. A unanimidade 
não resolve nada. O problema é que tem que existir uma solução final para isso. E 
do ponto de vista da prefeitura, do ponto de vista legislativo da prefeitura, hoje 
existente, há a deliberação final quanto à aplicação da lei, é da Procuradoria Geral 
do Município, desde que aprovado pelo Secretário. Agora o procurador é a mesma 
coisa. Então não é possível se ter uma interpretação diversa. Não é possível que 
se determine, aconselhe ao aplicador da lei, que é o fiscal, que aplique uma norma 
que a Procuradoria Geral do Município entende que não deve ser aplicado. Isso 
não acontece no nosso ordenamento. É assim que funciona para todos os órgãos 
da prefeitura. Não só para o meio ambiente. Funciona para as subprefeituras, 
funciona para todos os lugares. Então, se a dúvida for lançada na PGM, ela tem 
que ser resolvida na PGM. Eu volto a dizer a minha posição é no sentido de 
possibilitar à PGM fazer uma reanálise da questão à vista dos argumentos que 
estão sendo lançados aqui. Agora, isso tem que ser feito no âmbito do processo. O 
processo foi. O processo voltou. O processo tem que ir de novo. Nós podemos 
tentar vistas compartilhadas, a doutora pode ter vistas... nós colaboramos, depois 
o processo volta. Vai para a PGM. Até seria interessante se houvesse uma 
contribuição da OAB a respeito desse assunto, até para análise da própria 
Procuradoria Geral. É importante que a Procuradoria Geral tenha também essa 
visão, já que a doutora está citando a existência de jurisprudência, de posições 
doutrinárias. Eu acho que esse é objeto até de uma manifestação da OAB, dessa 
manifestação que vai ser feita em razão das vistas, que pudesse ser levada até 
para consideração da PGM posteriormente. O que eu digo assim, e quero deixar 
bem claro isso, eu acho que essa é a questão mais clara, é que nós não vamos 
decidir aqui no CADES que lei que se aplica. Isso não vai acontecer aqui no CADES. 
A gente, previamente... podia chegar aqui e dizer assim, sob o meu ponto de vista, 
nós não podemos nem deliberar sobre isso. Essa é uma questão interna da 
prefeitura. A prefeitura que aplica a legislação dela. E quem decide qual a 
legislação aplicada na prefeitura é o órgão jurídico da prefeitura que vai fazer essa 
defesa. É assim que funciona. Em outros locais existem conselhos que têm essa 
atribuição. Só que o nosso CADES aqui, ele foi criado pela legislação que nós 
temos, e ele não tem essa atribuição. Salvo melhor juízo. Isso também foi objeto 
do parecer. E é uma questão maior, inclusive, como foi dito. Então, o que eu 
gostaria de colocar é isso. Nós não estamos aqui sob o ponto de vista de que nós 
vamos escolher aqui qual é a legislação que vai ser utilizada. Mas nós podemos, 
diante dos fatos aqui existentes... Porque, veja bem, o próprio procurador que 
recebeu isso lá, recebeu sem essas informações todas, sem essas considerações 
todas. Sem tudo isso mais. Sem essas considerações feitas aqui, que a multa 
aplicada é exagerada, que enfim... 

Cons. Rosa Ramos: Não. Só esclarecer. O procurador, quando fez o parecer da 
revogação da resolução, foi através da consulta do CADES. Isso tem no histórico 
aqui das reuniões do CADES. 

Cons. Osvaldo: Está no processo. A senhora vai ter vista do processo. O processo 
é isso aí. Todo esse encaminhamento está no processo. Então, só para concluir, 
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eu quero que fique claro que a minha tentativa é de submeter novamente. Na 
expectativa de que a PGM possa vir a ter uma visão diferente. Se ela não tiver 
uma visão diferente, não vai mudar. Vai ter o parecer da PGM que vai prevalecer. 

Secretário Rodrigo Ravena: Feito todo esse debate, eu acho que a OAB pode 
contribuir nesse encaminhamento. Porque a ideia de ir para a PGM é tentar 
sensibilizar a PGM no sentido contrário desse entendimento.  

Cons. Rosa Ramos: Secretário, com esse posicionamento que o procurador fez 
agora por final, na verdade, que se tivéssemos começado pelo final... Na verdade, 
ele já se posicionou. Então eu acho que é interessante essa sua proposta de nós 
fazermos compartilhado. Eu aceito o seu encaminhamento do compartilhamento 
da análise então do processo, e com a nossa contribuição, e quiçá a gente consiga 
ter um posicionamento comum. Porque a judicialização fará com que esse 
posicionamento seja... não teremos outra saída. Então eu compartilho do seu 
encaminhamento.  

Secretário Rodrigo Ravena: Só tentar definir aí como é que a gente faz o 
compartilhamento das vistas. Encaminho primeiro para a OAB? Volta. Vai para a 
PGM. Volta, para a OAB nesse prazo de 20 dias?  

Cons. Rosa Ramos: Não. Eu sugeriria algo até melhor. Façamos uma reunião 
conjunta com a PGM, no sentido dessa primeira análise, por quê? Porque se nós 
formos fazer individualmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar as 
nossas conclusões e encaminhar para eles. Eles vão fazer a mesma coisa. Eu acho 
que não funciona.  

Secretário Rodrigo Ravena: Doutora, é que assim, a reunião com a PGM, já me 
adiantando, é quase impossível. Aí sim, especialmente, no final de governo. 
Porque o Barreirinhas está atolado, e os encaminhamentos talvez não sejam os 
mais próprios de se fazer e não vai ser com o conselheiro que se fará reunião. Eu 
acho que é interessante vir a contribuição da OAB, é importante até para o 
conselho, para o próprio plenário do conselho, que venha a manifestação da OAB 
para subsidiar, de uma forma ou de outra, o parecer dessa comissão. Quer dizer, 
concordando ou discordando, ou acrescentando, o que seja. A gente submete à 
PGM. Porque é submeter mesmo. Eu, como Secretário, e o CADES como conselho, 
estamos submetidos à manifestação da PGM, o que ela já fez no processo. Então 
vai ter que voltar formalmente, e volta para a OAB de novo, e volta para o CADES 
depois. Então, você vai ter inicial e réplica. Porque o foro vai ser aqui mesmo. Nós 
não vamos conseguir fazer uma reunião com a PGM, para tentar discutir com a 
PGM qual que é o entendimento do conselho.  

Cons. Rosa Ramos: E por que a PGM então não faz um parecer acerca do 
parecer? 

Secretário Rodrigo Ravena: Pode ser também. 

Cons. Rosa Ramos: Porque se eles mudarem esse parecer, a minha discordância 
é primeiro com a...  
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Cons. Osvaldo: Doutora, mas veja bem. A PGM como a senhora mesma disse, 
tem uma posição. E essa posição é uma posição que, do ponto de vista do CADES, 
dos técnicos, e de quem analisou esse processo deveria ser, não digo alterada, 
mas... como é que se fala isso agora? O Supremo faz? Balanceada, não. Eles 
teriam que verificar a possibilidade de alterar isso, modificar o posicionamento 
dele, à vista de todas as posições despendidas aqui, inclusive no parecer que foi 
feito. Daí que eu lhe proponho, a posição da OAB é uma posição muito importante, 
dos advogados. E acredito que seria contribuição maior que a OAB apresentasse a 
sua posição, e que essa posição da OAB, diante, lógico, da proficiência que vai ter, 
posição da Ordem dos Advogados do Brasil, fosse levada à PGM, para que a PGM 
tivesse condições de analisar diante dessa manifestação da OAB. Juntando essa 
jurisprudência que foi colocada, manifestando sobre todas essas questões. Então 
acho que a proposta do Secretário é muito interessante no sentido de que isso 
seja encaminhado no seu pedido de vistas para a PGM, para a OAB. A OAB traga a 
sua contribuição, que isso poderá, inclusive, possibilitar que a PGM tenha até uma 
visão diversa daquela que teve no parecer...  

Secretário Rodrigo Ravena: Trazer subsídio para alteração do entendimento 
anterior. É nesse sentido a sugestão.  

Cons. Cecília: Cecília, Morro do Querosene. Primeiro, existe já, nesse parecer, 
contribuições que a PGM desconhece. Não é verdade, senhor procurador? A gente 
não queria contar para a PGM essas coisas, que essa equipe estudou, e trouxe, e 
fez esse parecer? Então, para que ficar esperando agora, ir para a OAB, para a 
OAB completar? Gente, vamos já mandar esse parecer que já está aí, que já têm 
informações, para a PGM já. E outra coisa que eu queria saber. Que é meu direito, 
porque eu vim aqui. Eu quero saber o seguinte: existe um processo. O procurador 
disse que existe um processo. Primeiro, um processo é um processo 
administrativo? É. Um processo administrativo. Qual o papel do CADES nesse 
processo? Porque um processo que eu entendo, têm as partes interessadas, de 
quem abre o processo e quem defende o processo. Não é isso? Eu não entendo de 
“juridiquês”, mas eu quero entender o seguinte: que papel existe? A gente é uma 
parte interessada? A gente que pôs esse processo, a gente que abriu o processo? 
É um processo aberto pelo CADES? Porque fica aqui... Eu vou dizer, gente, pelo 
amor de Deus, querem adiantar as coisas? Vamos adiantar. Pega esse parecer, 
que o pessoal trabalhou. Eu achei tão interessante. Desculpe. Eu não sei o seu 
nome. Gente, eles querem aproveitar a energia que rolou, que é legal, que tem 
um grupo, que tem uma equipe, que tem o pessoal. Vamos adiantar isso. É um 
pedido aqui. Vamos levar em conta. Agora a gente vai ficar... Ele... Ela trabalhou. 
Ele trabalhou. Eu olhei o parecer. Gente, eu achei incrível. Eu nunca tinha visto 
nada no CADES tão bem feito. Sabe? Eu acho que esse pessoal que trabalhou 
merece a minha... como se fala? Eu acho assim, vamos dar uma resposta. Eles 
trabalharam. Vamos aproveitar que essa equipe se reuniu. Vamos fazer o 
seguinte... minha proposta: vamos pegar esse parecer, vamos fazer uma cartinha, 
ou vamos por lá no processo, fazer o que tiver que fazer, aí a moça que me diga 
como é que a gente tem que fazer para que esse parecer já seja encaminhado 
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para aquele lá, para ele já levar ele lá, para o pessoal dele. E por outro lado, ela 
dá vistas, ela leva... ela não tem o direito? 

Secretário Rodrigo Ravena: Tem. Ela já pediu. Já está deferido. Não tem mais 
nem o que votar. 

Cons. Cecília: Ela pega... 

Secretário Rodrigo Ravena: Nós só estamos ajustando quanto tempo.  

Cons. Cecília: E leva para a OAB. Gente, não tem que um esperar o outro. Não 
estou entendendo nada.  

Secretário Ricardo Ravena: Então deixa eu te explicar. O CADES é interessado 
no processo sim. O parecer da PGM saiu por consulta do CADES. O CADES é 
interessado no processo. A consulta à PGM quem fez foi o CADES. Então, vai ter 
que voltar para o CADES de qualquer jeito. Vai ter que voltar para a PGM de 
qualquer jeito. O pedido de vistas já está dado. Eu já deferi o pedido de vistas. 
Não vai haver votação quanto a isso hoje. Está deferido. A gente só está 
ajustando como é que essas vistas vão se fazer o mais rapidamente possível, e 
qual que é a contribuição que a OAB pode dar para a gente caminhar no 
entendimento disso. É basicamente isso. Esse assunto está encerrado para o 
CADES hoje. Nós não vamos votar nada. Está deferido vistas para a OAB. A gente 
só está tentando alinhar aqui, o que a OAB pode contribuir com esse pedido de 
vistas, para o mais rapidamente possível esse processo chegar à PGM, e o mais 
rapidamente possível ele possa votar, para que a gente possa trazer para o 
CADES de volta.  

(Colocação fora do microfone) 

Secretário Rodrigo Ravena: Ele já sabe, Cecília. Ele já sabe. Já levou. Já foi 
conversado. É só ajustar uns prazos. Está tudo certo. A gente, eu me comprometo 
a organizar e cobrar quem eu tiver que cobrar, para a gente trazer para a próxima 
reunião, pelo menos o entendimento da PGM e da OAB, mesmo que a gente não 
decida nada. Mas que isso fique posto e aberto nem que seja para o primeiro 
CADES, para a primeira reunião do ano que vem. Não sei. Mas isso tem que 
caminhar. Não podemos ficar mais três anos sem discutir isso de novo. Porque 
isso está gerando problema demais. Então é só isso. Se quiser que encaminhe já 
por meio digital, já está disponível, o processo. Então já que está encerrado. Por 
favor, Azzoni. 

Cons. Alessandro Azzoni: Desculpa de chegar um pouquinho atrasado. Mas eu 
participei dessa comissão desde o início. Nós somos colegas. Eu sou da OAB 
também. Sou do Jabaquara. Eu sou diretor da comissão de direito ambiental. 
Então a gente participou desde o começo. Então foi um processo que a gente fez. 
Com todos os processos que a gente conseguiu colocar de valoração. Foi até 
uma... Nós ouvimos diversos órgãos, inclusive o do estado para a gente poder 
qualificar um sistema de valoração. Não foi uma coisa no achismo. Escutamos 
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diversos departamentos e como era feito a autuação. Então só para te dizer que 
foi de certa forma, eu fiz a função do direito aqui dentro da comissão.  

Secretário Rodrigo Ravena: Obrigado, Azzoni. Cecília vamos encerrar esse item. 
Não dá mais. Porque nós não vamos deliberar nada. Nós estamos perdendo tempo. 
Tem coisa para incluir na pauta. Vou passar para o outro item. Se você quiser 
incluir, você inclui no próximo. 

Cons. Cecília: Ele falou assim, que a gente tem que ver as árvores como os 
caminhos da cidade para o bem da população. Foi mais ou menos isso que eu 
entendi, pela qualidade de vida, e tal. Eu gostaria que fosse acrescentado o valor 
da preservação das espécies. Que eu não vi na fala dele, e que eu acho que essa 
legislação deve contemplar, porque existem espécies de cerrado que estão em 
extinção, gravemente. A gente tem que olhar para isso. A gente está com uma 
questão lá no Parque da Fonte, e as pessoas ignoram, e cortam como se fosse 
mato. Então essa legislação, ela tem que contemplar também o valor histórico. A 
gente precisa preservar as nossas espécies. São Paulo tinha muitos campos de 
cerrado.  

Secretário Rodrigo Ravena: Cecília, obrigado. Sueli.  

Cons. Cecília: Passou de um minuto? 

Secretário Rodrigo Ravena: Passou. Eu vou passar a palavra para a Sueli, pedir 
que você faça a colocação que você tinha...  

Cons. Sueli: Sueli do CEMAIS de São Mateus e do CADES regional de São Mateus. 
Eu tenho cinco questões para apresentar. Mas vai ser bem rápido. A primeira 
questão é novamente a questão do Parque Nebulosas. Por que novamente? Ontem 
nós tivemos a reunião do CADES regional. E nós estamos fazendo um 
levantamento das questões ambientais, dos problemas ambientais da região de 
São Mateus, da subprefeitura de São Mateus, para entregar para a nova gestão. E 
aí apareceu a questão do Parque Nebulosas e da ampliação da ocupação. A 
pergunta que fique, que alguém me responda depois é: tudo bem, a ocupação 
existe. A continuidade da retirada da vegetação. Isso não deveria ser multado? As 
pessoas estão lá cortando a pouca vegetação que tem no parque. Se não dá para 
tirar as casas, o corte de vegetação... Essas pessoas não deveriam ser autuadas? 
Questão do Parque Nebulosas. A segunda questão. Houve uma ocupação. Não sei 
se a Secretaria do Verde está ciente, no Morro do Cruzeiro, que é o segundo ponto 
mais alto da cidade de São Paulo. Cerca de 200 famílias ocuparam o morro. É uma 
área privada. A comunidade se mobilizou junto com a subprefeitura e com todos 
outros órgãos, e foi desocupada. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 
cinco vezes, buscaram ocupar o Morro do Cruzeiro, e a comunidade mobilizada no 
entorno conseguiu... E aí, a pergunta... Essa é uma questão que acontece em São 
Mateus. A segunda questão é a questão da ocupação da área da Avenida André de 
Almeida. Que eu acho que a Secretaria também deve saber. É uma área privada, 
tal qual o Morro do Cruzeiro. É uma área privada. É uma área que era um aterro. 
Consequentemente é possível a existência de gases. E tudo que ocasiona dentro 
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de um depósito irregular de lixo e entulho. Esta área tem, hoje, 250 famílias 
ocupando esta área. A subprefeitura não teve o mesmo empenho no cuidado 
desta área como teve no Morro do Cruzeiro. A justificativa ontem, no CADES 
regional, é de que o Morro do Cruzeiro é uma área de preservação. Ontem nós 
fizemos a deliberação no CADES que lá é preservação ambiental. E a questão da 
André de Almeida é preservação de vida humana. Porque as pessoas estão 
construindo em cima de um aterro sanitário. E que, conforme revolve... 
infelizmente eu não trouxe as fotos, mas isso a gente está fazendo um estudo lá, 
conforme se revolve a terra para poder fazer as casas, são sacos e sacos de lixo 
que saem. Então não tem terra. Eles estão construindo em cima do lixo. E a 
subprefeitura disse que ela não podia fazer nenhuma interferência, porque era 
área privada. Por outro lado, ela esteve dentro dessa área de ocupação, com 
maquinário, retirando lixo, inclusive. Contradições de São Mateus e que eu estou 
trazendo para que fique registrado aqui. Outra questão, eu gostaria de pedir uma 
pauta... Agora já encerrei. É só. Eu gostaria de pedir uma pauta para uma 
próxima reunião... Ai, não encerrei não. Desculpa. Tem a questão do evento do 
Morro do Cruzeiro que a gente está organizando. Uma caminhada. Eu trouxe 
alguns folders para passar. A gente está organizando uma caminhada para 
mostrar o valor daquele patrimônio ambiental na região de São Mateus. E a última 
questão é solicitar uma inclusão de pauta para apresentação do estudo da minha 
pesquisa que eu fiz, de pós-graduação, na UNIFESP, sobre a questão dos 
catadores autônomos, que também atuam lá em São Mateus. E eu também trouxe 
um resumo para entregar para o CADES, para que fique reivindicada a 
apresentação desse estudo aqui. Está bom? Obrigada.  

Secretário Rodrigo Ravena: Para tentar responder, a despeito de ser regional, a 
gente tem acompanhado o problema do Parque Nebulosas. Estamos fazendo um 
levantamento semanal fotográfico. Temos encaminhado as soluções para a 
subprefeitura, e o problema de multar é multar quem? Então... Quem está 
ocupando muda de nome toda semana. Mas a gente está fazendo o levantamento. 
Cadastramento por aqui, não por SEHAB, para tentar identificar quem está 
cometendo crime ambiental, para ver se a gente consegue efetivamente coibir. 
Morro do Cruzeiro, a gente tem acompanhado todas as ocupações, e todas as 
desocupações. Pessoal do DGD, na última, eu estava lá cinco horas da manhã, 
acompanhando. Autuou duas pessoas. Então o Verde está fazendo a parte dele.  

Cons. Sueli: André de Almeida. 

Secretário Rodrigo Ravena: Eu vou pedir que o Cades Regional encaminhe para 
a Secretaria formalmente até porque o CADES Municipal não é o foro para isso. 
Teria que encaminhar do Cades Regional para a Secretaria, para a gente ver o que 
pode fazer. Ou até pedir para a Secretaria de Habitação faça a verificação. Não é 
pelo CADES que a gente vai resolver. E bom, está feito o pedido de inclusão. Mais 
alguém tem sugestão para inclusão na pauta da próxima reunião? Por favor, 
doutora. 

Cons. Rosa Ramos: Baseado até nesses vários processos judiciais que a gente 
acabou tomando conhecimento das compensações ambientais. Então eu gostaria 
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de encaminhar, não só obviamente desses, mas de todo o trâmite das 
compensações ambientais e cito dois exemplos de curiosidade, para saber do 
cumprimento delas. Não tenho certeza, porque não vi o processo. Então, me 
perdoem se isso depois, posteriormente, não for constatado que é a compensação 
do plantio de árvores na manutenção da Avenida Paulista. E também na 
compensação ambiental do Expresso Tiradentes. Toda aquela parte embaixo do 
Expresso deveria ter sido plantado árvores. E hoje, a gente, obviamente, quem 
passa por ali verifica que não foram plantadas. Então seria bastante interessante 
se a gente pudesse resgatar todos esses processos pendentes de compensação 
ambiental para verificar o andamento disso. Está bom?  

Secretário Rodrigo Ravena: Andréa, da SMT. 

Cons. Andréa: Andréa, SMT. Com relação ao Expresso, eu trabalho na SPTrans, 
na gerência de meio ambiente. Trabalhei na época que essa obra foi implantada, e 
é uma das poucas obras que a gente tem a compensação toda concluída. Então, 
toda compensação de manejo de vegetação do Expresso Tiradentes foi concluído e 
tem recebimento. Existe sim, plantio que não foi compensatório. Foi feito nos 
baixios que aí não tem necessidade de ser recolocado porque foi um serviço de 
dez anos atrás, que a subprefeitura daria manutenção. Mas o que é compensação 
já está feito. A outra obra da Paulista, eu preciso levantar, porque foi uma obra 
recente. E eu acho que lá não teve TCA, se eu não me engano, então não deve ter 
compensação.  

Secretário Rodrigo Ravena: Eu acho que não tem TCA.  

Cons. Andréa: Lá não teve manejo. Não tem compensação. Então com relação a 
essas duas, é certeza que têm outras na cidade que precisam. Mas essas, no caso, 
estão ok.  

Secretário Rodrigo Ravena: Eu acho que a questão da Paulista não tem TCA, 
então a gente não tem acompanhamento. A gente faz a solicitação. Se você puder 
trazer informação, o CADES divulga. 

Cons. Andréa: Na próxima reunião eu trago.  

Secretário Rodrigo Ravena: Eu acho que essa preocupação com a compensação 
é uma preocupação permanente, e que eu não tenho. De verdade. A primeira 
coisa que falaram. Que você vai ter problema quando você for para lá, que isso é 
tudo errado. Em um ano e meio aqui, não tem nada errado. E quem não cumpriu 
está sendo multado, e quem cumpriu está recebendo os atestados de 
cumprimento. E os processos estão todos à disposição. Todos os processos de 
compensação ambiental. Não tem nenhum que seja. Mas se quiserem trazer um... 
que a gente faça um relatório e divulgue para o pessoal do CADES, não tem 
problema nenhum. A gente, inclusive, entregou isso para a CPI da compensação 
ambiental. Isso está pronto. Então, de todas as obras da cidade, a gente entregou, 
acho que para o futuro secretário, que era o presidente da CPI, o Gilberto Natalini, 
ele está com a relação de todos os processos de compensação ambiental, tanto 
privados quanto da prefeitura. Em que situação estão o que foi cumprido, o que 
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não foi cumprido, o que foi multado, o que não foi. Então eu estou absolutamente 
tranquilo em dizer isso aqui para o CADES, que a gente está. A Secretaria está 
acompanhando isso de perto, e não tem a não-compensação. Não tem isso. Têm 
algumas multas até bem grandes, aí, de gente que disse que fez e não fez. Cecília, 
30 segundos. 

Cons. Cecília: É o seguinte. Estamos fazendo um plantio arbóreo. É um abraço ao 
Parque da Fonte. É só isso. É para informar que a comunidade também faz plantio 
de árvores. Estão todos convidados, domingo, dia 4 de dezembro, das 9h00 às 
12h00 lá na Rua Santa Anésia, no Morro do Querosene.  

Secretário Rodrigo Ravena: Beatriz, você pediu 30 segundos. Você pediu para 
fazer um comunicado para o CADES. Por favor.  

Beatriz: Eu integro a carreira dos analistas de meio ambiente, trabalho no 
Departamento de Gestão Descentralizada. E nos últimos anos nós temos solicitado 
a realização de concurso público para a recomposição dos cargos, para o 
preenchimento dos cargos que se encontram vagos, da carreira. E o SINDSEP, o 
nosso sindicato tem abraçado esta causa, tem solicitado à gestão, e nós sabemos 
também que o Secretário, os gestores do Verde vêm solicitando já há algum 
tempo. Nós estamos com mais de 50% dos cargos vagos, e neste momento, 
nosso foco é o orçamento de 2017. E uma das iniciativas nossas foi este abaixo-
assinado, que nós chamamos de abaixo-assinado qualificado. Nós temos 
procurado conselhos, organizações não-governamentais e viemos aqui pedir aos 
conselheiros o apoio, porque vamos encaminhar ainda essa semana para o 
prefeito Fernando Haddad, uma solicitação de realização de concurso em caráter 
de urgência. Então, se vocês puderem nos dar o apoio, eu agradeço.  

Secretário Rodrigo Ravena: Pode, pode. Na verdade, a gente tem um pedido 
aberto de concurso público de 80 vagas, não é isso?  

Beatriz: A nossa carreira é recente. A carreira tem a mesma estrutura da carreira 
do estado, e do governo federal. É um cargo largo, multidisciplinar, e nós temos 
180 cargos. E atualmente, em exercício efetivo, umas 70 pessoas em efetivo 
exercício.  

Secretário Rodrigo Ravena: Mais ou menos isso.  

Cons. Beatriz: E a minha equipe de fiscalização ambiental, hoje, é composta por 
22 técnicos para atender a cidade.  

Secretário Rodrigo Ravena: É isso que eu queria falar. Eu achei importante que 
eles colocassem isso porque a atuação da secretaria às vezes fica prejudicada pela 
falta de pessoal. Nós temos 22 fiscais para cobrir a cidade inteira. Fazem mais do 
que podem fazer. Vou deixar isso aqui registrado. O pedido está aberto, não foi 
realizado. Está justificado, está deferido pela Secretaria de Gestão a realização do 
concurso, foi feito por falta de recurso orçamentário. Eu acho que a secretaria 
precisa, eu vou repetir aqui porque foi a primeira coisa que eu apanhei quando eu 
disse aqui, não foi no CADES, foi em outro foro, mas eu vou deixar registrado aqui 
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antes de sair: a Secretaria precisa ser seis vezes maior do tamanho que ela tem 
hoje. Seis vezes o tamanho do orçamento, seis vezes o tamanho do pessoal, para 
começar a cuidar, mais ou menos do meio ambiente São Paulo. Porque do 
tamanho que ela é, a gente consegue tapar buraco e apagar incêndio. Então, só 
para deixar registrado. Pessoal, obrigado. Desculpem o atraso. Está encerrada a 
reunião. Deferida as vistas para a OAB. Bom dia a todos. 
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