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Aos 23/11/2010, sob a coordenação do Presidente Eduardo Jorge, realizou-se a 

136ª 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 134ª e 135ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CADES. 

2. Posse do senhor Mario Roberto de Abreu, como conselheiro titular, representante do 

Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE da SVMA no CADES. 

3. Posse da senhora Marina Merussi Neiva como conselheira titular, representante da Secretaria 

Municipal de Serviços no CADES. 

4. Informe que encontra-se disponível para consulta no CADES, pelo prazo de 45 dias até o dia 

21/11/2011, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EVA), referente ao Complexo Logístico 

Fernão Dias. 

5. Informe que encontra-se disponível para consulta no CADES, pelo prazo de 45 dias até o dia 

03/12/2011, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EVA) da implantação da ETD Juscelino 

Kubitscheck, da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. 

6. Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

Ordem do dia 

1. Apresentação do Termo de Compensação Ambiental nº 110/09 assumido entre 

DERSA/SIURB/SVMA que autorizou as obras da Marginal Tietê, pelos técnicos: Daisy 

Caribé da Rocha Braga e Julio Cezar dos Reis. 

2. Informe sobre atualização do cadastramento habitacional e encaminhamentos institucionais 

no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, pela Secretária Adjunta de 

SEHAB - arquiteta Elisabete França. 

3. Sugestões para inclusão na pauta das próximas reuniões. 

Anexos: 

- Atas da 134ª e 135ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CADES. 

 

Secretário Eduardo Jorge: Bom dia. Vamos dar inicio a 136ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 
Expediente: discussão e votação das atas, como o quorum ainda é insuficiente, vamos passar para o 
próximo ponto. Posse do senhor Mário Roberto de Abreu, Conselheiro Titular, representante do 
Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE. Obrigado, Mário. Posse da senhora Marina Merussi 
Neiva, Conselheira Titular, representante da Secretaria Municipal de Serviços, no CADES. Informes: 
consulta no CADES, pelo prazo de 45 dias, até dia 30/12, impacto de vizinhança da implantação da ETD 
Juscelino Kubitscheck. Continua à disposição. 6. Sugestões para inclusão da pauta dessa reunião. Então, 
não havendo, fica suspensa a votação das atas. Vamos à ordem do dia. Apresentação do Termo de 
Compensação Ambiental 110/09, assumido entre a DERSA/SIURB/SVMA, que autorizou as obras da 
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Marginal do Tietê, pelos técnicos Daisy Caribé da Rocha Braga e Julio Cezar dos Reis. Eles vão fazer um 
balanço de como estão as obrigações que o DEPAVE determinou para a DERSA, relativo ao manejo de 
vegetação, da obra da marginal. É bom fazer uma explicação, porque quando há uma avaliação de obra 
desse tipo, pública ou privada, na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, com a participação do 
Conselho, existe um licenciamento feito por DECONT do EIA/RIMA, que têm uma série de outras 
obrigações. E existe o licenciamento específico e setorial de DEPAVE, em relação ao manejo de 
vegetação que o Julio e a Daisy vão expor aqui é a responsabilidade do DEPAVE. Aquela que nós 
aprovamos aqui, no licenciamento da LAP e na LAE, que são com o DECONT, isso é um outro 
departamento, que a Regina, inclusive um dia, pode também vir aqui, fazer um balanço de como está. 
Diante de uma obra tão grande como essa é importante que o Conselho vá acompanhando. Então, 
fique claro isso: existem aquelas que nós aprovamos aqui, aquelas obrigações da LAP e da LAE, que é 
com o DECONT, e existe essa obrigação específica, paralela, que o DEPAVE faz em relação ao manejo 
de vegetação. Que está incluído nas obrigações que o DECONT e o Conselho determinam. Mas ela tem 
vida própria e tem um acompanhamento próprio, do DEPAVE. Então por isso que eles, do DEPAVE, é 
que vão fazer essa apresentação hoje, para vocês. Eu registro que está presente aqui, um 
representante da DERSA, da área ambiental, e depois, se o Conselho desejar fazer alguma pergunta 
sobre esse assunto e outros assuntos, o Marcelo, que é o representante da área ambiental da DERSA, 
estará disponível. Mas agora, é uma apresentação do DEPAVE, de como o DEPAVE está fiscalizando a 
implantação da obra por SIURB e por DERSA.  

Julio Cezar dos Reis: Bom, primeiro de tudo, bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de 
estar vindo aqui e fazer essa explanação, e mostrar um pouco do trabalho técnico que tem sido 
desenvolvido para que esse TCA fosse cumprido. O TCA de 10/2009, ele originou da LAI 01/2009, que é 
a Licença de Instalação da obra, a adequação de área da Marginal Tietê. Como tinha vegetação lá, 
então a LAE pediu para que fosse firmado, com o DEPAVE, com a Secretaria do Verde, um TCA. Nesse 
sentido, foi feito o TCA 110, que é a parte principal da marginal, que seriam mais ou menos, se eu não 
me engano, 8 ou 12 quilômetros. E depois, foi também exigência da LAE, foram feitos mais dois TCAs 
menores, para comportar tanto a entrada de veículos na marginal, como a saída. Então foi feito um TCA 
lá próximo da Ponte Imigrante Nordestino, e depois um outro, lá próximo da Ponte Piqueri, para 
complementar a obra. Inicialmente, o TCA 110/2009 foi firmado entre a SVMA e a SIURB. E teve como 
finalidade  provocar a autorização com o manejo da vegetação. E essa intervenção levou ao seguinte 
manejo de vegetação. Inicialmente, cortar 559 árvores vivas, cortar 127 árvores mortas, transplantar 
935, com um total de manejo de 1454 árvores vivas, e 127 árvores mortas. E transplante de mudas 
existente em todos os canteiros da marginal, que chegasse a um total de 38 mil mudas, com DAP 
menor que 5. A gente sabe que pela lei 10.365, a árvore, ela só é considerada árvore a partir do 
diâmetro de 5 cm, de DAP 5. Mas mesmo assim, sabendo da quantidade de mudas, o que nós fizemos? 
Nós solicitamos no TCA que essas mudas fossem também transplantadas para não se perder esse 
material. E essas mudas foram transplantadas para o Parque Ecológico Tietê. Nesse ínterim, ia ser 
preservado, no entorno da obra, 2964 mudas. O total de árvores existentes eram 4585 árvores 
desenvolvidas pelo TCA. Só que uma obra desse porte, sempre existe a necessidade de algumas 
alterações, e algumas adaptações. O que levaram à alguns aditivos. O primeiro aditivo, o número de 
cortes aumentou, foi para 651 árvores vivas, e os transplantes também aumentaram. O segundo 
aditivo, aumentou também o número de cortes e de transplantes. No terceiro aditivo também. Então, a 
cada um mês que a obra passava, dependendo das necessidades, teríamos que ter feito algumas 
adaptações. E foram sendo feitos alguns aditivos. O quarto aditivo que o TCA sofreu foi a inclusão da 
DERSA como compromissária responsável pelo manejo arbóreo e as obrigações ambientais 
conseqüentes. Então, hoje, responde a SIURB e responde a DERSA, também, como compromissária 
para a execução das compensações. O quinto aditivo chegou a um número de corte de 980 árvores e o 
transplante de 1220. E, o aditivo sexto, que foi só a prorrogação do prazo, por conta que o TCA, ele 
gerou várias obrigações bastante difíceis de serem cumpridas, e no tempo que tinha sido estipulado, 
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inicialmente, que eram de 12 meses. Aí, novamente nós estamos com os manejos. Quais foram as 
exigências do TCA? Inicialmente, o plantio interno de 4600 mudas DAP 7, no interior do 
empreendimento. O que seria o interior do empreendimento? Seriam os canteiros de dentro da própria 
obra. As áreas ainda permeáveis que restaram na marginal. Plantio de 63 mil mudas de 1 metro e 30, 
padrão de reflorestamento, que seriam plantadas no Parque Ecológico do Tietê. E a conversão de 166 
mil mudas, em espécie nativa da cidade de São Paulo, DAP 3, com respectivos protetores metálicos 
(incompreensível). Então, 166 mil mudas foram convertidas (incompreensível). Plantio de 83 mil e as 
outras 83 mil mudas foram transformadas em obras e serviços para implantação da estrada-parque, 
que começa ali no Parque Ecológico do Tietê, e hoje já tem uma boa fase concluída, os senhores vão 
ver mais para frente, até o Bairro Dos Pimentas. E a idéia dessa estrada-parque é ligar o Parque 
Ecológico do Tietê com Salesópolis. E mais os transplantes, que eu já havia falado anteriormente, de 38 
mil mudas DAP menor que 5, no Parque Ecológico Tietê. Os aditivos, o primeiro aditivo gerou uma 
conversão adicional de 15500 mudas nativas, e melhoramentos necessários para recepcionar os plantios 
das mudas. O que aconteceu? O TCA, ele apregoa que teriam que ser plantadas 83 mil mudas, mas 
nem sempre você tem condição de plantar isso, já, diretamente na subprefeitura. Então, você tem que 
fazer as covas, ou os berços. Muitas vezes, você tem que dar condições para que aquela muda seja 
plantada. Então nós destinamos essas 15500 mudas em obras e serviços, para que essas posições 
fossem realizadas. O aditivo 2, a conversão adicional de 10881 mudas em obras e serviços para 
implantação da estrada-parque, no Parque Ecológico Tietê. A estrada-parque foi uma obra que 
consumiu bastante recurso. Os senhores vão ver que no tempo de aditivos, alguns dos aditivos foram 
lançados, jogados nessa obra, para que ela pudesse ser concluída. O aditivo 3 - 15950 mudas em obras 
e serviços também para implantação da estrada-parque. O aditivo 4 como já foi dito anteriormente, a 
DERSA passa a figurar como compromissária do TCA. Aditivo 5º, conversão adicional de 5118 mudas 
em obras e serviços para implantação da estrada-parque, no Parque Ecológico Tietê. E o aditivo 6, 
prorrogação de prazo para cumprimento das obrigações. Então os senhores tiveram o TCA e os 
aditivos. Então essas são as exigências do que é o TCA 110/2009. Em resumo, cortes aprovados, 853 
árvores vivas. Remoções aprovadas, 127 árvores mortas. E transplantes aprovados, 1220 árvores. O 
total de árvores, de exemplares manejados na obra, foram 2200 árvores. Plantios exigidos, 83 mil 
mudas nativas DAP 3 centímetros, que dá uma relação de 85 plantios para cada árvore manejada. Não 
é nem abatida, é manejada. Sendo que, ao final, cerca de 80% dos transplantes ofereceram 
(incompreensível). O que faz essa relação aumentar um pouco. Plantio também de 63 mil mudas 
nativas de reflorestamento, de 1 metro e 30, plantados no PET. Dá uma relação, também para as 
árvores manejadas, de 64 para 1. O total a ser plantado é um total de 146 mil mudas nativas, que dá 
uma relação de 149 mudas para cada uma manejada. O que já foi cumprido nesse TCA? 67246 mudas 
DAP 3 plantadas na subprefeitura, ou seja, 81%. 39493 mudas de reflorestamento plantadas no PET, 
63% já foi cumprido. Conversão em obras, 114 mil mudas DAP 3, mais protetores metálicos em obras e 
serviços na estrada-parque. Ou seja, o inicial, das daquelas 83 mil e mais os aditivos todos, que foram 
convertidos em árvores, em obras, para implantação na estrada-parque. Obrigação, fase de 
recebimento, calçadas verdes. O TCA também pede que seja executada calçadas verdes, nos 
programas de impermeabilização, ou permeabilização. Foram exigidos 126 mil metros quadrados de 
calçada verde. Já cumprido 99.865 metros, (incompreensível) recebimento. O que é esse recebimento? 
Estão sendo feitas as vistorias, para poder dar os termos de quitação. Permeabilizações, oriundas do 
aditivo 1. Já foram executadas, ou está sendo executada Santana, na Praça Santos Dumont. Está em 
desenvolvimento lá na nossa divisão de projetos, uma intervenção no Brás. Que o Brás é uma das áreas 
da cidade que os senhores sabem que tem um grande problema de ilha de calor. Então está sendo 
desenvolvido um projeto para a área, com esses recursos do TCA 110/2009. Aí acompanhamentos. 
Esses são os plantios dos canteiros na marginal, a obra ainda estava em fase de execução. Mais 
plantios. Plantios de reflorestamento no Parque Ecológico Tietê. Então isso aqui está sendo feito com a 
identificação de um enriquecimento de mata. Porque lá no Parque Ecológico tem um enorme problema 
de contaminação por eucaliptos, e a idéia é que o plantio dessas 63 mil mudas lá, é justamente tentar 
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reverter esse quadro. Isso também é no Parque Ecológico Tietê, os plantios. Esses são os transplantes 
das mudas DAP, com DAP inferior a 3, que saíam da marginal, as 38 mil mudas. E essa aplicação foi 
feita todos os transplantes. E, aqui já seria um segundo momento, o pregamento dessas mudas. O 
(incompreensível) já está até produzindo. Abertura de calçada verde. Que também fazia parte lá, do 
TCA. Então a abertura, e depois você permeabiliza essa área, e vem ou grama amendoim, ou grama 
esmeralda. Isso aqui é uma rua, já plantada, se eu não me engano é Mooca, subprefeitura da Mooca. Aí 
você pode ver as mudas já instaladas, e já calçada verde. Sofrendo um pouco, porque na época estava 
com estiagem, mas o quadro lá, hoje, já deve ser um quadro diferente desse. Essa também é uma Rua 
da Mooca, fica ali, perto do terminal D. Pedro. Isso é uma área bastante complicada de se plantar, mas 
nós encaramos o desafio. É o Piscinão do Guaraú. Se eu não me engano, subprefeitura da Freguesia do 
Ó. Foram plantadas em todo o entorno do Piscinão, chegaram a plantar aí, coisa de 2 mil mudas, e essa 
já é um período posterior. Isso é bem posterior ao plantio. De 5/10, as mudas já estavam aí 
apresentando pregamento. Aqui, mais algumas fotos de calçada verde. E a Via Parque, que foi um dos 
grandes motes desse TCA, a intenção de se fazer esta Via Parque, com a intenção de ajudar, também, 
a segurar a pressão habitacional que o Parque Ecológico Tietê está sofrendo. A idéia da Via Parque, 
como eu já falei anteriormente, ela sai ali da Barragem da Penha, ela vai pegar o núcleo Engenheiro 
Goulart, e em um primeiro momento, ela está indo até o Rio Jacuí. Isso já é terminado. Um total de 
13.7 km. Mas a intenção é ligá-lo até Salesópolis. Com essa finalidade, sempre tirando as pessoas de 
dentro da linha do Parque Ecológico Tietê, passando para fora da linha do Parque. Aí só um histórico 
para os senhores: para procriar, para garantir as áreas de preservação permanentes do Rio Tietê, e 
para contribuir com a drenagem urbana, da Zona Leste, da cidade de São Paulo. Está ocorrendo em 
etapas, e há necessidade de desapropriações e remoções de moradias irregulares, em toda margem do 
rio, como vai ser visto mais à frente. A primeira fase consiste na implantação de ciclovia, pista de 
caminhada e via de intermediação entre os núcleos, concluído já, 3.7 km. A primeira fase vai da 
Barragem da Penha, localizada no Parque Ecológico Tietê, até o Bairro dos Pimentas, ou o núcleo Jacuí. 
E passa um pouco do núcleo Jacuí. Esse é o núcleo Jacuí. Então vocês vêem aqui embaixo, o projeto 
instalado, e a Via Parque em vermelho passando aí, e fazendo a ligação. Mais uma foto nesse sentido. 
Uma outra, um detalhe da via. Isso não é obra, é um antes e depois. Isso no início da obra. A 
implantação da via. A preocupação com a vegetação. Isso é um maciço que tem lá, de figueira. 
(incompreensível). Então é desviado. A preocupação é se desviar a estrada, para manter a vegetação 
existente. E esse é o desafio, um dos desafios da estrada-parque. Que é continuar na sua construção, e 
aos poucos ir tirando as famílias, ir removendo essas famílias para locais que sejam fora do Parque 
Ecológico. Outro desafio. Essa aí já faz parte operacional, isso é o solo do leito do Tietê, é o que está 
sendo refeito, onde estão sendo plantadas aquelas 63 mil mudas de reflorestamento. Então têm várias 
manchas de solo, e uma das manchas de solo é essa daqui. Você vê todos esses solos de aluvião, bem 
lavado, problema de alumínio, para quem é da área, o alumínio é extremamente prejudicial ao 
desenvolvimento da planta. Ela tem um crescimento reduzido. Esses são os desafios técnicos que estão 
sendo enfrentados para a gente tentar reflorestar toda aquela área. E aqui, os programas de 
permeabilização. Esse aqui é na continuação da Praça Santos Dumont, e a idéia aqui, o que está sendo 
feito? Toda essa parte de baixo, que estava impermeável há muito tempo, era usado por auto-escola, 
teste com motos. Está sendo devolvida, está sendo permeabilizada novamente. Então o antes e o 
depois. A capacidade de armazenamento de água, aí, vai passar dos 5 mil metros cúbicos, só por essa 
obra de permeabilização. Do ponto de vista ambiental, é um ganho bastante relevante para a cidade. 
Na subprefeitura da Mooca, estão sendo programadas a abertura de 450 covas de um metro cúbico, 
mais ou menos, para o plantio. Aparentemente é um trapézio, que é a área da subprefeitura da Mooca, 
e dentro dessa área vão ser plantadas 450 mudas provenientes da obra da marginal. Essas mudas, elas 
não vão ser plantadas assim, com um padrão de cova normal. Vão ser feitas covas maiores, o que 
também ajuda bastante na... ou senão bastante, um pouco, já na questão da permeabilidade. E mais 
importante ainda do que a permeabilidade para essa área da Mooca, é tentar combater as ilhas de 
calor. Isso é um dos problemas encontrados durante o desenvolvimento dos trabalhos. É uma área que 
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estava plantada na Rua Carlos Lamarca, e foi incendiada. Então o pessoal põe fogo. Muitas das vezes 
as mudas são vandalizadas também. Muita muda vandalizada. Sendo que não é uma tarefa fácil. Gente, 
aqui é o operacional, que cuida disso no seu dia-a-dia, que é a engenheira Daisy, o engenheiro Daniel é 
a pessoa responsável pelos projetos de permeabilização, do DEPAVE 1, a engenheira Daniela também é 
do DEPAVE 1, ela é da nossa Divisão de Projetos, eu, e as chefias envolvidas, Diretor de Divisão, José 
Antônio Cruz, o senhor Mário Roberto, que os senhores vão ter bastante contato com ele a partir de 
agora que está assumindo o Departamento de Parque e Áreas Verdes – DEPAVE. G, o engenheiro 
Belmiro, que é o Coordenador da CCA, e o nosso engenheiro Carlos Fortner, que é o Chefe de Gabinete 
das SVMA. Doutor Eduardo Jorge, os senhores já conhecem, então o nome dele não tem necessidade 
de vir na transparência. Obrigado. O que eu tinha a colocar era isso.  

Coordenadora Helena Magozo: Então está aberto para perguntas, esclarecimentos dos 
Conselheiros. Vamos fazer a inscrição. Então vamos começar pelo Conselheiro Abel. Por favor. 

Cons. Abel: Bom dia a todos. Julio, prazer. Julio, eu sou Conselheiro aqui do CADES, e sou conselheiro 
da APA, da Várzea do Tietê. Esse esclarecimento que você acabou de nos mostrar aí, qual é a relação 
que está tendo com a APA? Que a APA, ela pega de Barueri e vai até Salesópolis, o Conselho da APA. 
Nós temos uma cadeira lá. Você já fez alguma apresentação lá? Porque eu faço parte, e isso seria muito 
importante, de você mostrar esse trabalho lá na APA, para a gente ter essa dimensão do trabalho que 
está sendo desenvolvido. Eu vou falar para você, lá no Jardim Pantanal, que é o pior problema que 
vamos ter, lá na APA, a situação não é essa. Está muito difícil, a situação lá. Você tem acompanhado, 
não tem? Outra coisa que eu queria falar para você. Ali na Mooca, Mooca e Brás, é a região que têm 
menos árvores, região de mais calor na região de São Paulo. E ali vai ser difícil de achar, porque o 
empreendimento imobiliário já tomou conta de tudo. Lá, você não vai ter mais espaço para nada. 
Infelizmente é a realidade.  

Julio Cezar dos Reis: O primeiro questionamento. Nós desenvolvemos esse trabalho no Parque 
Ecológico do Tietê, em parceria com o DAEE, que é o gestor do parque. Então todo o projeto, são 63 
mil mudas, foram conversados com o DAEE. Eu tenho contato lá com a engenheira ambiental, se não 
me engano Elisa. Engenheira ambiental, não. A bióloga Elisa. Antigamente era a Juliana que era a 
coordenadora. Então, como funciona? Nós pedimos áreas. A DERSA vai lá, solicita algumas áreas para 
plantio, aí, eles fazem um estudo dentro do Parque, falando: “Aqui você pode. Aqui você não pode”. O 
que é importante salientar, que essas 63 mil mudas, como faz parte do TCA, e é um instrumento do 
município de São Paulo, nós só podemos plantar essas 63 mil mudas no município. Nem do lado de lá 
do rio, que pegaria parte de Guarulhos, não pode. Embora lá tenha, ainda, bastante área. Então, nós 
agimos no município. E sempre em contato com a gerência do Parque, que, hoje, quem está 
respondendo, se eu não me engano, é a Elisa. Agora, para essa apresentação ser feita no Conselho, eu 
acredito que seja só uma questão de solicitar. Fazendo um ofício, solicitando, a gente está aí, a estar 
desenvolvendo e mostrando o trabalho que está sendo realizado.  

Cons. Abel: Tudo bem. Que esse trabalho que está sendo desenvolvido, a APA pega muito a parte da 
capital. Concorda? Ela pega da divisa de Osasco, para cá, e vai até Itaquaquecetuba. É isso mesmo? 

Julio Cezar dos Reis: Isso.  

Cons. Abel: Acho que uns 40% da APA da várzea... 

Coordenadora Helena Magozo: Júlio, eu pediria que você escutasse os dois conselheiros, e no final 
você conclui. Por favor.  

Julio Cezar dos Reis: Sem problema.  

Cons. Eduardo Storopoli: Bom dia a todos os Conselheiros. A prestação de contas feita pelo senhor 
Júlio. Eu estou aqui nesse Conselho, é a minha segunda reunião, eu participar da discussão do TCA 
desse projeto, das melhorias da Marginal Tietê, mas eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de 
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retirar com relação às áreas ocupadas. O senhor colocou como desafio. Desafio de tirar a população, 
realmente fazer uma intervenção também ali, de como remover essa população que se instalado ali nas 
áreas das fotos que o senhor apresentou nas fotos de várzea do rio Tietê, se isso está na meta, quem é 
o responsável para fazer essa remoção, sem dúvida, abrigá-los em um lugar seguro, também, para 
essas famílias. E outra coisa, eu acho que também na área ambiental, acho que também é competência 
desse colegiado, com relação... Ali, acho que foi feito um trabalho, o CADES se debruçou, estão de 
parabéns aí, pelo replantio das árvores, de árvores, que houve desmatamento ao longo desses anos, 
desde a retificação do rio Tietê, na década de 50, 60, se eu não me engano. Então ele tinha lá uma 
área de várzea, foi ocupada. Então, teve uma impermeabilização muito grande do solo. Mas aí, têm 
duas questões também, que acho que poderiam ser retificadas, ou poderíamos abordar no TCA de 
melhoria, e para gerar menos impacto ambiental para a cidade de São Paulo. Primeiro, a inspeção 
veicular. São Paulo atrai muitos carros, quer dizer, ainda mais com o crescimento que nós estamos 
tendo, bastante na área da economia interna, e também a venda de... por um lado é bom, é positivo, 
porque gera emprego para as indústrias nacionais de automóveis, mas também, uma preocupação 
também, da emissão de monóxido de carbono no ar. Então a inspeção veicular, eu sei que está lá na 
Assembléia Legislativa, não sei ao certo, o Secretário podia até dar uma posição de como é que está 
essa tramitação lá na Assembléia Legislativa. Esse projeto é de fundamental importância, se nós não 
podemos aqui também, ou se não pode nesse TCA, mas dos outros projetos, mas principalmente nesse, 
o qual todas as rodovias se desembocam na marginal, caminhões de outros municípios, de outros 
estados. Então, esse projeto, para mim, é importantíssimo. Eu sei que para a Secretaria também, do 
Verde e do Meio Ambiente. É fundamental. Se não têm meios desse colegiado cobrar uma posição do 
Governo do Estado, pela aprovação desse projeto. Porque eu sei que São Paulo saiu na frente, com a 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, na inspeção veicular, e eu sei que tem um esforço muito 
grande da Secretaria pela aprovação desse projeto. Mas eu acho que, pegando como exemplo, da 
intervenção da Marginal Tietê, que realmente ali é uma via de escoamento de carros, de transporte de 
carga, e passageiros, e vêm muitos veículos da Grande São Paulo... Que sejam bem-vindos aqui na 
cidade de São Paulo, ou seja, as pessoas que deslocam de lá para cá, mas eu acho que esse colegiado 
tem, por obrigação, como missão também, de cobrar também, os outros municípios. Porque dão 
licenciamento de automóvel, tanto para ônibus, para carro particular, de passeio, para caminhões. 
Então fica também aqui se é possível, pelo menos no estado de São Paulo, aprovar essa lei, pedir 
celeridade na atuação desse projeto importantíssimo, para que todos possam estar ajudando, 
contribuindo com os municípios, para implantação da questão veicular, e todos os municípios do estado 
de São Paulo. E apresentar também, com os governos, os moradores de outros estados também, 
também dar importância também, e aprovar esse projeto. Porque São Paulo é a maior cidade da 
América Latina, e, aqui na cidade de São Paulo, pelas últimas informações do DETRAN, 800 novos 
carros por dia, se eu não me engano. Imagine os outros municípios, que não têm inspeção veicular, 
que residem aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, tanto a redução de monóxido de carbono na 
atmosfera, também trazer menos problema de saúde para a população. Então, acho que vocês estão de 
parabéns, mas o projeto não foi pensado nisso, nós temos que pensar também nessa inspeção veicular, 
e também em outros projetos. Também construções sustentáveis. O que fazer com os resíduos de uma 
obra, de uma construção, o tratamento com resíduos sólidos. Então fica aqui a minha sugestão, a 
minha contribuição. E eu gostaria também das duas questões, na preocupação desses moradores que 
estão lá instalados, já há algum tempo, como é que nós vamos fazer quem vai ser o responsável. 
Precisa fazer uma ação conjunta da Prefeitura, do Governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, acho 
fundamental acolher essa população, levar para um lugar mais seguro. E, se isso, o senhor colocou 
como desafio. Então foi colocado para a DERSA ajudar, ou para o Governo do Estado, junto com a 
Prefeitura da cidade de São Paulo, e também, se esse não pode estar incluído, se tem tempo ou não de 
fazer um aditamento, a oficiar da questão da aprovação do projeto de inspeção veicular, que está 
tramitando na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado.  
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Cons. Marcos Moliterno: (fala sem microfone) 

Cons. Yara Toledo: Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo empenho ao projeto, a esse Parque 
Linear do rio Tietê, que realmente, como diz a mídia, é o maior parque linear do mundo. Vamos ver se 
realmente sai. Que eu quero ver também, no momento em que chegar na área de agricultura, de Mogi 
das Cruzes, e da nascente, lá, do Rio Tietê. A questão é o seguinte: em relação ao manejo, há um 
programa de monitoramento do plantio, totalizando 2200 árvores. Há também uma previsão de quantas 
vão exercer a função pretendida e também, de quantas vão sobreviver? É essa a pergunta.  

Julio Cezar dos Reis: Sim. Pode repetir as duas últimas, por favor?  

Cons. Yara Toledo: Há um programa, na questão do manejo, de monitoramento do plantio dessas 
2200 árvores, conforme foi exposto? A outra é o seguinte: há uma previsão de quantas chegam a 
exercer a função pretendida? Correto? Que é o micro clima, e tudo o mais. E também, quantas vão 
sobreviver no plantio das mudas, e também quando vocês mudam a árvore, já adulta, para um outro 
lugar? 

Coordenadora Helena Magozo: Abel, você quer complementar alguma coisa? Depois a gente 
termina. O Júlio pode responder. Por favor, Júlio. 

Julio Cezar dos Reis: Aqui, os questionamentos, doutor Eduardo. Quanto à questão das famílias, da 
ocupação da várzea, existe um programa do Governo do Estado, que chama Parque Várzeas, que 
pretende angariar fundos, junto ao Verde, para justamente fazer toda essa remoção de famílias, desde 
ali, do que não conseguiu se fazer no município de São Paulo, até chegar em Salesópolis. Isso é o 
primeiro caso. Quanto à questão da inspeção, o que nós temos, enquanto técnicos? Nós trabalhamos 
com uma base legal muito estrita. Então o TCA, ele não seria o instrumento para se fazer, no caso, 
embora, seja ambiental, para se fazer a inspeção veicular, ou qualquer coisa relacionada à inspeção 
veicular com o TCA. Mas eu acho extremamente salutar que um Conselho como esse, por exemplo, faça 
uma moção e envie para a Câmara de Vereadores, para que se produzam leis que possam vir nesse 
sentido. Ou até mesmo o Governo do Estado, para que ele peça a inspeção veicular para todos os 
municípios. Pelo menos da grande São Paulo. Acho que o raciocínio do senhor está extremamente 
correto. Só que o nosso TCA, que ele pega só o manejo da vegetação, não seria o instrumento jurídico 
mais indicado para esse tipo de realização. Com isso, acho que eu respondi as questões do doutor 
Eduardo.  

Cons. Eduardo Storopoli: Veja bem, você falou que a remoção das famílias que estão em algumas 
partes, alguns trechos aonde que está... quer dizer, foi o TCA a contrapartida do Governo do Estado, 
das intervenções da habitação da Marginal Tietê, então, mas esse órgão do estado já apresentou como 
é que eles vão fazer isso? Porque a minha preocupação é que fique como desafio, e não tenha uma 
proposta concreta do Governo do Estado de São Paulo, que realmente deve ter assumido um 
compromisso para a remoção para lugares mais seguros. Quer dizer, se realmente eles apresentaram 
para este órgão. Eu acho que é importante a gente pedir, ou seja, de como que o Governo do Estado 
pretende fazer isso?  

Secretário Eduardo Jorge: Eu peço permissão ao Júlio. No começo da sessão, muitos não estavam 
ainda, eu esclareci. O que hoje nós estamos fazendo aqui é uma prestação de contas da fiscalização do 
DEPAVE na questão do manejo de vegetação. O Conselho Municipal, quando votou a LAP e votou a 
LAE, com uma série de obrigações para a SIURB e a DERSA, muito mais do que essas, está sendo 
fiscalizado e acompanhado pelo DECONT. A Regina está aqui. Entre as obrigações da LAP e da LAE, tem 
a questão do TCA da vegetação. Esse é apenas um item daquelas dezenas de itens que nós aprovamos 
aqui, que a Prefeitura, e o Governo do Estado, que são responsáveis por essa obra, têm que cumprir 
para receber a quitação da licença. Então, Reitor Storopoli, nós não estamos aqui discutindo esses 
outros assuntos. Estamos discutindo somente o manejo. Por isso que o Júlio não está a par, nem é 
obrigação dele, nem do DEPAVE. Isso é obrigação do acompanhamento a fiscalização do DECONT, 
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como um todo. Mas de toda forma, como eu tenho acompanhado a fiscalização da fiscalização, eu sei 
disso aí, posso adiantar um pouco, embora isso seja uma história muito comprida. E vai uma conversa 
inteira. Em relação à habitação, o Governo do Estado e a Prefeitura, não é que estão planejando, eles já 
estão avançando. No Jardim Pantanal, por exemplo, onde o Abel falou que é o local mais grave, teve 
aquela enchente mais importante, como parte desse processo, já foi construído um polder, que é uma 
espécie de piscinão que conseguiu, já nessas últimas chuvas, colocar o Jardim Pantanal em outra 
situação. E mais de mil famílias já foram retiradas e colocadas em outros locais. A Secretaria da 
Habitação, aliás a Bete está aqui para outra apresentação, e a Secretaria de Habitação do Estado já 
estão com os terrenos sendo localizados na região, para que as pessoas saiam daquele local que você 
viu na foto, e vá para um local seguro na região. Então, isso já está em andamento. Agora, é claro que 
é um processo muito mais delicado, porque você tem que conversar com as famílias, começar a 
preparar a saída delas para um local seguro. Mas isso já está andando. Não é que está planejando. Já 
está andando. Já andou, principalmente lá na ponta da fronteira com Itaquá e no Jardim Pantanal, e vai 
andar até chegar aqui, à barragem da Penha, nos locais mais graves. Então, esse é um processo em 
andamento, mas não é a discussão aqui, nesse momento. Quanto à questão da inspeção veicular, reitor 
Storopoli, como o Júlio bem falou, não faz parte dessa questão do nosso licenciamento. Embora a obra 
da marginal tenha um impacto positivo na poluição, tanto com repercussão na saúde humana como no 
aquecimento global, porque, ao você conseguir que aquela estrada, que aquilo não é uma rua, não é 
uma avenida, aquilo é uma estrada, flua de forma mais razoável, você diminui bastante a poluição na 
cidade, na região. Mas ela tem esse aspecto positivo ambiental e para a saúde, a obra da marginal. Que 
é uma obra que espera uma outra obra maior ainda, que é a obra do Rodoanel Norte, que nós 
discutimos aqui, na Secretaria e, que foi licenciada pelo Governo do Estado, e vai melhorar ainda mais a 
poluição na cidade de São Paulo, na região metropolitana, quando existir. Vai existir daqui a 4, 5 anos. 
Por enquanto, o Rodoanel Norte é a marginal. Por isso que foi preciso fazer uma intervenção rápida, 
porque a economia do Brasil passa por ali. Enquanto não vem a solução definitiva, daqui há 4 anos, lá 
do Rodoanel Norte, que vai permitir que a marginal fique com algum trânsito mais leve, ela vai ficar 
como auxiliar do Rodoanel Norte, mas bem mais leve, com maiores restrições de circulação lá. Mas por 
enquanto, ela é o Rodoanel Norte provisório, como é a Jacu Pêssego lá na zona leste, um provisório, 
enquanto não tem o trecho leste, construído lá, fora da cidade de São Paulo. Já tem esse impacto 
positivo. O seu encaminhamento da inspeção veicular, nós temos um representante do Governo do 
Estado, que é o Felipe Andréa. Talvez, como uma forma de encaminhar a sugestão do reitor Storopoli, 
seria aprovar uma moção e o Felipe levar para o Governo do Estado, se o senhor, reitor, propuser, e for 
aprovado, o Felipe, como representante do Governo do Estado pode levar, sinalizando qual é a posição 
do Conselho para que esse projeto. O governador já mandou, há uns dois ou três anos, para a 
Assembléia Legislativa e realmente é urgente. Porque, primeiro, precisa defender o pulmão e o coração 
de quem mora em Guarulhos, em Osasco. Eles também merecem. E segundo, circulam na região 
metropolitana aqui, na cidade de São Paulo, por dia, um milhão de veículos de fora. Então nós estamos 
trabalhando nos nossos quatro milhões, mas entram aqui, todos os dias, um milhão. Que vêm de São 
Bernardo, de Osasco, de Guarulhos etc. Então, é importante, para a população fora de São Paulo, que 
também merece essa proteção, e é importante para nós, que estamos trabalhando com a inspeção 
veicular. Então minha sugestão é isso: o senhor formaliza uma moção, encaminha para a Helena. A 
Helena põe em análise, e o Felipe, que é representante do Governo do Estado, pode levar adiante a 
nossa posição. Quanto à questão da sinalização, que o Moliterno coloca, não sei se você já comentou, 
eu queria só poupar o Júlio, porque isso também não é com ele. Mas como o Marcelo está aqui, da 
DERSA, nós podemos fazer um segundo round sem o pessoal da fiscalização, com o pessoal 
responsável por essa obra tão importante para São Paulo, que é o Marcelo que veio convidado ontem 
mesmo, à noite, mas mesmo assim já está aqui. Nós podemos chamar, depois que o Júlio e a Daisy 
saírem, a gente chama o Marcelo, e o Marcelo pode conversar um pouco com vocês ainda, sobre a 
obra.  
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Cons. AbelOs equipamentos que estão instalados lá no Pantanal, público, municipal e estadual, dentro 
do Jardim Pantanal, como é que fica o CEU que foi instalado, o CDHU que tem dentro do Pantanal? 

Secretário Eduardo Jorge: Isso foi construído em um local que não deveria ter sido construído, como 
não deveria ter habitação. Agora, o que foi feito? Se você for analisar, Abel são milhares e milhares e 
milhares de famílias. Você sabe disso. Então o que o Governo do Estado, e a Prefeitura e a Secretaria 
de Habitação têm feito? É um estudo muito criterioso para ver quem é a população em área de maior 
risco, e é essa população que está sendo retirada. Na verdade, muito mais gente deveria ser retirada 
para que a várzea fosse desocupada. Mas nós não temos condições de retirar uma cidade inteira, 300 
mil habitantes. Então, em algumas áreas, no local de maior risco, saem e vai para um local seguro, 
como foi feito no Pantanal, com esse certo número de famílias. Algumas centenas. As outras, estão 
sendo feitas obras de drenagem, que possibilitem eles conviverem com a várzea, foi o que foi feito no 
Pantanal. Então isso que foi feito no Pantanal, o polder, que é um modelo tipo holandês, é para 
preservar a maioria das famílias naquele local, evitar tirá-las, e a rigor, tecnicamente, deveriam até sair, 
e manter também a escola e o conjunto habitacional grande, que foi a Caixa Econômica que construiu, 
do Governo Federal, naquele local. Então é uma solução intermediária. Não é uma solução radical. Ele 
tirou a população que estava em área de risco, mais perto do rio, e está mantendo a população, os 
equipamentos escolares e de saúde, com obra de drenagem desse tipo. Isso vai ser feito também para 
cá, no Três Meninas... Tudo isso também vai ser estudado. Quem estiver em local de risco, que é 
impossível ficar, vão sair. Os outros que uma obra de drenagem permitir ficar, vai ficar.  

Cons. Carlos Fortner: Bom dia. Obrigado Daisy, obrigado Júlio. A apresentação foi bastante objetiva. 
Eu queria só complementar, isso foi questionado em reunião anterior, só reforçar isso. Então, para cada 
árvore que foi manejada na implantação da marginal, foram exigidas 149 árvores. Então, para cada 
uma foram 149, sendo 85 da DAP 3 e 64 DAP de muda de reflorestamento. E dessas, então nós já 
temos hoje, 68 árvores plantadas de DAP 3 para cada uma manejada, e 40 árvores de muda de 
reflorestamento para cada árvore manejada, é um valor significativo. Os números são grandes. Estão 
falando em centenas de milhares de mudas de árvores. Nunca houve isso na cidade de São Paulo. É 
uma novidade, isso. É um desafio grande que está sendo vencido. Houve um questionamento em 
reunião anterior, com relação à fiscalização disso, não foi nem um questionamento, foi até uma 
colocação de que isso não estava sendo cumprido. Então, de fato, pela apresentação aqui, que os 
senhores viram, está em andamento. Não tem como estar pronto, ainda. É grande. Existem dificuldades 
na época de plantio, no local de plantio. E existe uma outra dificuldade que não foi falada aqui, foi 
apresentada aquela foto onde estava a praça queimada. Isso é uma situação permanente. Toda hora eu 
recebo um pedido da DERSA, e a gente não tem nem como atender isso, porque não tem a ferramenta 
legal que nos permite atender isso. Pedido de que as árvores que já foram plantadas sejam aceitas. 
Vejam, as árvores plantadas têm uma garantia de dois anos. Então, até essa planta árvore, cumprindo 
a exigência do que está estabelecido no TCA, cuida dessa árvore, aí a árvore está em praça pública, 
está em via pública. Ocorre uma situação daquelas, e a árvore é depredada, a árvore é destruída, então 
tem obrigação de plantar de novo. E quando planta de novo, zera o odômetro. A árvore começa a 
contar de novo o prazo. Então é uma coisa quase que sem fim. O Marcelo está aqui, ele até me 
questionou outro dia, falou: “eram 16 mil árvores...”, 16 mil era o número, Marcelo? “16 mil árvores 
depredadas”. É um valor significativo. 16 mil árvores depredadas. E a DERSA tem obrigação de 
replantar as 16 mil árvores. Agora, a gente tem que ter isso em mente. Quem paga isso? Como é que 
é? É obrigação da DERSA? É. É obrigação da DERSA fiscalizar. Não dá para a DERSA também por um 
guarda em cada árvore. Tem esse detalhe. A gente vai ver na cidade, árvores depredadas? Vai. Vai ter 
esse questionamento de que não está sendo cumprido? Vai. Mas o que já dá para mostrar hoje, que é 
concreto, e o Júlio é um dos nossos melhores técnicos que tem lá, isso eu posso falar, tenho orgulho de 
ter o Júlio no corpo. A Daisy também. Eu tenho orgulho de ter eles no corpo lá da Prefeitura. Está 
sendo olhado árvore por árvore. Isso é importante. Ainda não cumpriu tudo? Não. Vai cumprir. Mas 
sempre lembrando, para cada árvore manejada, nós já temos, hoje, mais de cem árvores plantadas. 
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108, para ser mais preciso. Entre muda DAP 3, e muda de reflorestamento. É significativo. Então só 
para a gente completar aqui, o que foi falado na última reunião. Obrigado.  

Julio Cezar dos Reis: Só dando andamento aqui, concluindo as questões da Conselheira Yara colocou. 
Ela pergunta se há um programa de monitoramento para as árvores. Para as transplantadas, Yara, é 
assim: é dado um prazo de 6 meses a partir do transplante. Então, você tem toda uma técnica para se 
fazer o transplante, você faz a cova, você faz a sangria da árvore, transplanta com o equipamento 
necessário, coloca ela lá, faz o plantio. Irriga com uma certa periodicidade. Se ela apresentar 
pegamento, nesse período de 6 meses, é dado como concluído. Em 6 meses, ela costuma responder se 
pega ou não. Então, da marginal, de todas as árvores transplantadas, teve 220 que não apresentaram 
pegamento. Se eu não me engano, 900 transplantadas, 220 não apresentaram pegamento, não 
viveram. Agora, quanto aos plantios, o doutor Carlos, ele já colocou, porque nós temos um grande 
problema de mudas vandalizadas, a partir do momento, é feito o plantio, é fiscalizado durante o período 
de 6 meses. 6 meses, se a muda não é vandalizada, e ela pega, não tem “aquilo que segure essa 
muda”. Ela vai se desenvolver. Tecnicamente, eu não deveria nem estar falando isso aqui, talvez seja 
puxada a minha orelha, mas eu sempre digo o seguinte: de tudo que foi exigido para plantio de 
árvores, que são o quê? 144 mil árvores. Se nós conseguirmos trabalhar com 50% disso, a fase adulta, 
eu, enquanto técnico, estou satisfeito. Então, das 83 mil mudas que estão sendo plantadas, estão 
sendo fiscalizadas, se isso daí gerar 41.500 mudas adultas, em um período depois, de 4, 5 anos, eu 
estou satisfeito. Que eu acho que o TCA cumpriu a sua efetividade. Mas do ponto de vista de 
implantação, está sendo totalmente implantado. Agora, o que a gente não consegue responder a sua 
pergunta, é saber se o que está sendo plantado vai virar árvore adulta. Isso é uma pergunta difícil de 
responder, não tem como te afirmar isso com 100% de certeza.  

Cons. Yara Toledo: Com licença? Concordo. Mas eu deixo aqui uma sugestão ao senhor Secretário, 
que a cada empreendimento que envolve manejo, faça o inventário logo no início da sua apresentação, 
faça o inventário de quantas árvores sobreviveram, porque não é agora. Agora, o Parque Linear é novo, 
está começando. Deve ter uns dois anos, três... 1 ano? Não sei. Então que as árvores anteriores a todos 
os empreendimentos da capital, não sei a partir de quando, mas já têm 10, 15 anos que vêm 
desmatando aqui, a capital. Que se faça um inventário, já na apresentação, quantas árvores 
sobreviveram? Quantas conseguiram exercer a sua função de micro clima, de impermeabilização, de 
alimento para pássaros, ave e fauna, e tudo o mais, e outras funções que ela exerce? Deixo aqui uma 
sugestão. E parabenizo, a sua apresentação e empenho de todos envolvidos no Parque Linear.  

Coordenadora Helena Magozo: Obrigada Júlio, Daisy. Então, eu pediria que o diretor da DERSA, 
Marcelo, viesse para os esclarecimentos. 

Cons. Abel: Desculpa. Como eu faço para fazer um convite ao Júlio, falo com quem? 

Coordenadora Helena Magozo: Fale conosco. Encaminhamos as referências do Júlio.  

Cons. Abel: Oficializa pela Ata, é isso? É melhor, não é? 

Coordenadora Helena Magozo: Está bom. Por favor, doutor Marcelo.  

Secretário Eduardo Jorge: Amigos, nós estamos aqui, já com a presença da Secretária Adjunta de 
Habitação Bete França, que vai falar sobre o segundo item da nossa pauta, que é a questão do 
problema da habitação na Operação Urbana Água Espraiada. mesa. E veja, hoje, o Marcelo veio aqui, 
mas a discussão foi sobre manejo de vegetação do licenciamento da marginal. Se nós reabrirmos aqui a 
discussão sobre as dezenas e dezenas de obrigação que o Conselho aprovou aqui, a partir da Câmara 
Técnica, do trabalho do DECONT, para a DERSA e SIURB, em relação à marginal, nós vamos longe. 
Então, eu ia sugerir que se tivesse questionamento do Marcelo em relação à vegetação, se concentrar 
nisso. Embora, o Moliterno já fez uma pergunta que você vai ter que responder. Mas vamos dar 
preferência a esse item. Porque, como eu falei, o licenciamento aprovado por vocês aqui, é muito mais 
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amplo. Nós discutimos apenas a questão do manejo de vegetação. Mas de toda forma, se o Conselheiro 
quiser perguntar alguma coisa mais geral do processo, o Marcelo não vai se negar. É porque nós temos 
a Bete na fila, para falar conosco. Você quer falar alguma coisa antes, Marcelo?  

Marcelo: Não, eu já vou direto. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Secretário a oportunidade de estar 
aqui, falando neste Conselho. Eu vou direto ao assunto da sinalização. A construção da marginal é um 
empreendimento em operação. Quer dizer, a via foi construída, toda obra foi feita com ela em 
operação. Em nenhum momento, nós interrompemos o tráfego. Então, envolveu um emaranhado de 
soluções, de engenharia, que acabou envolvendo vários organismos, tanto do estado como do 
município. A questão da sinalização, que foi muito comentada, foi muito discutida em determinada 
altura da implantação do projeto, veio em função de que uma série de sinalizações foram implantadas 
de forma provisória, durante a obra. Ela foi toda implantada. Todo o projeto de implantação foi 
implantado. E o projeto de implantação, ele foi desenvolvido, principalmente, pela CET, que é 
responsável pela engenharia de tráfego. Na verdade, muitos desses manejos que o Júlio comentou 
aqui, eles foram feitos em razão de solicitações da própria CET, de melhorar uma agulha de acesso da 
via expressa para a via central ou via local, e essa nova configuração solicitada, ou determinada pela 
CET acabava interferindo em vegetação que não estava previsto, inicialmente, interferir. Mas a 
sinalização foi totalmente concluída, foram mais de 1500 placas, pórticos e bandeiras que foram 
colocadas, e todas elas foram instaladas.  

(fala sem microfone) 

Marcelo: Acho que a reclamação pode ser levada para a CET. Nós estamos lá... Está dentro do escopo 
do nosso trabalho, eu acho que... sem dúvida nenhuma. O conceito, eu acho que ficou um pouco claro, 
quer dizer, a via expressa não permite moto. As motos são ou na via central, ou na local.  

(fala sem microfone) 

Marcelo: É, a expressa... 

Cons. Cláudio: Com licença. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu concordo com o colega, 
realmente, não só para os motociclistas, para os motoristas em geral, eu concordo que a sinalização 
está muito deficiente. Os veículos têm que dar uma volta muito grande para conseguir chegar no seu 
destino, e lógico, isso provoca a emissão de poluentes na cidade, e congestionamentos. Então, só uma 
observação.  

Marcelo: Só vou concluir essa questão. Isso é feito dentro de um conceito. Existe um conceito de 
engenharia de tráfego, que determina os pontos que são atrativos. Não só as saídas, como as avenidas 
paralelas, ou perpendiculares que vão sair. Quer dizer, esse aviso é colocado sempre antes. O que 
acontece? O trânsito na marginal é muito complexo. Às vezes você está em um local, que você está 
atrás de um caminhão, que você não consegue ver uma placa. Talvez como o próprio Secretário falou, 
com a operação no trecho norte e os caminhões migrando para o trecho norte do Rodoanel, aí você vai 
ter uma situação mais clara. Mas a sinalização, ela tem um conceito. Todo conceito de engenharia de 
tráfego foi empregado lá. O responsável final é a maior empresa de engenharia de tráfego do Brasil, 
que é daqui de São Paulo.  

Coordenadora Helena Magozo: Cristina da OAB queria dar um aparte, e o José Carlos, da Secretaria 
de Transportes. Daí, o doutor Marcelo conclui. Por favor.  

Cons. Cristina Espósito: Só reiterando os dois Conselheiros, eu concordo plenamente, por quê? Eu 
utilizo a marginal diariamente em horários distintos. E realmente, eu tenho problema com a sinalização. 
Então é um caso, e é com veículo que eu transito. Então, só reforçando a colocação dos Conselheiros.  

Cons. José Carlos: Bom dia a todos. Eu sou da CET, e na verdade, essas questões afetam mais a 
CET, do que propriamente a DERSA. Porque a concepção, a operação e o projeto foram desenvolvidos 
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pela CET. Inicialmente, nós recebemos muitas críticas, porque a obra foi desenvolvida com trânsito 
circulando por lá, então tem muita coisa provisória, na verdade causou muita dúvida. Agora, depois da 
conclusão das obras, a gente não tem ciência de que esse problema tenha persistido. A nosso ver, todo 
o padrão de sinalização usual foi implantado para lá. A única coisa que faltou foi um complemento de 
monitoração eletrônica, que é uma coisa que ainda está sendo desenvolvida. Mas em termos de 
sinalizações rotineiras, normais, orientação, regulamentação, balizamento horizontal, vertical, foi 
implantado. Aqueles que comentaram de forma genérica, ou tem algum ponto crítico que causa dúvida 
para vocês. Eu solicito que vocês me encaminhem que eu levo para o nosso setor de projetos para a 
gente analisar, e depois eu daria um retorno para vocês. Mas a rigor, no entendimento da CET, o que 
tinha que ser implantado, em termos de sinalização, foi implantado.  

Marcelo: Eu acho que ele concluiu. Na verdade, é isso. Existem questões pontuais, mesmo no início, 
na fase final da implantação do projeto, eu próprio cheguei a sugerir algumas coisas também, como 
usuário, não como consultor. Mas como usuário. “Eu acho que determinada placa ou anúncio não ficou 
bem claro, se mudar um pouquinho para lá, eu acho que melhora”. E às vezes, tem uma solução. Eu 
acho que essas sugestões seriam bem-vindas. Ainda mais vindas do Conselho aqui. 

Cons. Luiz Ferrua: Como usuário também, da marginal, diuturnamente, eu posso dizer que, acho eu, 
que não há um usuário que passe por ela, que não tenha se perdido lá dentro. Eu já me perdi várias 
vezes. O que eu acho a respeito é o seguinte: tudo bem, a sinalização preconizada para a marginal foi 
implantada. Nós acreditamos na sua palavra, piamente. Certo? Só que essa sinalização que foi 
preconizada não é suficiente. Ela tem que ser incrementada, ela tem que ser implementada, ela tem 
que ser melhorada. É isso aí. Certo? É simples. Tem que verificar, não é um ponto. Eu acho que é ao 
longo da marginal inteira. Quem tem que sair da via expressa para ir para a central e de central para 
marginal, em uma certa altura, pega um viaduto no meio do caminho, certo, e vai lá para a Casa Verde, 
ou qualquer coisa parecida. Eu acredito que não há ninguém que não tenha se perdido na marginal 
moderna. Ninguém. Todos nós, em algum momento, nos perdemos lá dentro. E, olha, eu passo por lá, 
transito para Guarulhos, quase que todos os dias, de vez em quando, eu me dano no meio do caminho. 
O problema é esse, nós temos uma sinalização conveniente, mas não a suficiente. É só isso. 

Coordenadora Helena Magozo: Obrigada. Pedro, você se posiciona, e a gente encerra para outro 
ponto de pauta. 

Cons. Pedro Luiz: Eu queria voltar um pouco para a questão do manejo arbóreo. Eu circulo entre 
Lapa e Penha na marginal, eu tenho uma memória da questão arbórea da marginal antes da reforma e 
depois da reforma. Eu acho que esse trecho mais central ficou muito mais árido do que era 
anteriormente. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas eu vejo possibilidade de adensamento arbóreo 
nesse trecho mais central. Eu queria saber se existe essa previsão, ou a compensação vai se dar 
mesmo no entorno mais remoto? 

Marcelo: Nós já fizemos um plantio nesse trecho. Na verdade, houve uma supressão. O 
empreendimento foi implantado em uma área que era um canteiro, canteiro central, ou o canteiro entre 
duas pistas. Nós fizemos o plantio todo procurando adensar ao máximo possível. Logicamente, você 
não pode encostar muito uma árvore na outra, porque você vai ter uma concorrência entre elas, acaba 
nenhuma das duas se desenvolvendo. Então ela tem um distanciamento ideal. Mas onde tem espaço 
ainda, se requer espaço, se houve algum plantio que por algum motivo não prosperou, nós estamos 
fazendo, já fizemos uma parte e vamos continuar fazendo as substituições. Tanto é que nós retomamos 
agora, o plantio. Nós solicitamos uma época, à Secretaria do Verde, ia acabar o prazo que era em um 
período não propício para o plantio. Era um período de seca. Então nós fizemos uma solicitação à 
Secretaria, que entendeu que seria melhor que o plantio continuasse agora, nesse período de chuvas. 
Nesse período que nós estamos vivendo agora.  

Cons. Ângelo: Ângelo, Sociedade Ambientalista Leste. Secretário, se o senhor me permitir, seria uma 
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pergunta com referência à Jacu Pêssego. Há questão de uns 30 dias, nós, do Conselho Regional de São 
Mateus fizemos uma nova vistoria na Jacu Pêssego, na área da Ragueb Choff até a divisa de São Paulo. 
Nós verificamos que, apesar de lentamente, o que foi prometido está sendo realizado. Mas a nossa 
maior preocupação, como moradores do entorno, são as áreas remanescentes que inclusive, estão 
sendo alvo até, já, de ocupações irregulares. Muito obrigado.  

Secretário Eduardo Jorge: Ângelo, formalize, faça isso por escrito, e encaminhe para a Helena e 
para a Mary, para darmos prosseguimento ao seu questionamento. Nós vamos perguntar às pessoas 
que são responsáveis, está bom? Eu queria agradecer ao Marcelo, mais uma vez, e chamar a Bete 
França para o item seguinte. Mas eu queria, antes que a Bete iniciasse sua exposição, fazer um 
comentário que eu acho muito importante para nós, que somos do Conselho. Existe, no Brasil, uma 
crítica recorrente que vocês vêem o tempo todo, dizendo que os órgãos ambientais, e vocês são um 
órgão ambiental municipal importante, que é o Conselho Municipal Ambiental, um conselho paritário, 
que agora é paritário, com representação ampliada à população, depois da lei que nós fizemos em 
2009. O DECONT, a Secretaria, o Governo Estadual, a Secretaria Municipal, o Ministério do Meio 
Ambiente, repetidamente são objetos de críticas que dizem o seguinte: “Os órgãos ambientais impedem 
e atrasam o desenvolvimento do país. Os órgãos ambientais não permitem que haja o 
acompanhamento da participação popular para o processo de licenciamento. Os órgãos ambientais não 
fiscalizam os compromissos que eles mesmos estabelecem para os empreendedores público e privados, 
portanto, a gente não tem garantia de que aquilo que foi prescrito pelo Conselho Municipal, Estadual ou 
pelo IBAMA, realmente vai ser cumprido, ou fica no papel”. Por isso, essa discussão nossa, de 
avaliação, de obras como essa, é importante. E essa obra é uma obra gigantesca. Uma obra de um 
bilhão e meio, sei lá, quase dois bilhões de reais. É uma obra que, como ele falou, foi feita com a 
estrada em funcionamento, o que é uma proeza, vamos dizer assim, da engenharia nacional. Essa 
estrada é uma estrada que passa mais caminhão por segundo, do mundo. Então é importante que o 
Conselho Municipal, que é um elemento do Sistema Municipal de Meio Ambiente, tenha segurança de 
que a gente não está atrasando o desenvolvimento. O que a gente está é exigindo das obras públicas e 
privadas, que tenha o equilíbrio social e ambiental. O que eu, o tempo todo, falo para o DECONT é: 
rigor, transparência e rapidez, nessa ordem. Rigor, transparência e rapidez. Então a gente tem que ter 
segurança que essa crítica não é correta no nosso caso. Não sei se em outros casos é verdadeira ou 
não. No nosso caso, eu acho que a Regina sabe disso, rigor, transparência e rapidez, e o Conselho faz 
parte desse sistema. Embora metade do Conselho não seja governo nem federal, nem estadual, nem 
municipal. A outra questão é a questão da participação: a participação é feita durante o processo, nas 
audiências públicas, nas câmaras técnicas, na votação do Conselho. Depois, vocês podem continuar, 
como indivíduo e como a coletividade que vocês representam, acessando, via Helena e Mary, a direção 
do Conselho, questionamentos sobre a obra que vocês acompanharam. Isso que vocês colocaram aqui, 
como cidadão e como representantes que vocês são ao mesmo tempo, pode a qualquer momento ser 
encaminhado para a Helena, para a Mary, e por sua vez vai encaminhar para o DECONT ou para o 
órgão do município e do estado que estão implantando a obra. A participação é antes, durante a obra e 
depois da obra, de avaliação. E finalmente, a questão que a Yara coloca, se as obrigações vão 
realmente sair do papel. A gente já teve aqui um debate, há pouco tempo atrás, com a Anita, que 
também é do DEPAVE, que veio mostrar que o Rodoanel Sul, que embora não foi o Conselho Municipal 
que licenciou, foi o Conselho Estadual, mas a Secretaria deu as suas condições, qual era a opinião da 
Secretaria do Verde para que o Rodoanel fosse adiante. E o governo estadual e o Conselho Estadual 
acatou nossas sugestões. Então a Anita já veio aqui, já colocou, a DERSA, o Governo Estadual, no caso 
do Rodoanel Sul: “Já fez isso, isso, isso e isso. E falta isso e isso”. É importante a gente ter consciência 
disso. Porque senão, ficam acusando a gente: “Não, fez exigências e isso fica no papel, esquecido. 
Morre na burocracia.” Não. Você viu, como o Júlio e os outros agrônomos do DEPAVE vão ver árvore 
por árvore. Morreu, tem que plantar de novo. E acompanha X anos. Então é importante a gente ter 
segurança nisso. Porque senão a gente fica, o Conselheiro, que é obrigado, é uma tarefa dele julgar 
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obras importantíssimas, privadas e públicas, fica inseguro. Então nós não estamos atrapalhando o 
desenvolvimento, estamos apenas propondo que o equilíbrio econômico, social e ambiental se exerça 
em cada obra, pública e privada. Nós estamos acompanhando o processo de implantação, e depois, há 
participação, e vai haver o cumprimento. Pode ser que demore, às vezes, demora. Por exemplo, a 
DERSA pediu prazo. Que já acabou o prazo que a gente tinha dado, mas a DERSA argumentou: “vou 
plantar na seca para morrer?”. Então, é razoável então que a Secretaria e o DEPAVE concordem, e eles 
concordaram. Então vamos adiar, prorrogar, e vamos plantar na chuva. Vai atrasar um pouco, mas nós 
vamos exigir o cumprimento. Então eu acho que isso é muito importante para que o Conselho tenha 
segurança. Porque as pressões nas obras públicas e privadas para um licenciamento são gigantescas e 
legítimas. Pressões individuais de interesses econômicos. Qualquer pessoa que seja prejudicada, seja 
um índio lá no Xingu, afetado pela Usina de Belo Monte, ou uma pessoa que é desapropriada na sua 
casa, porque vai ter uma obra que vai beneficiar a cidade inteirinha, mas para a família dele, ele, vai ser 
afetado, ele tem direito de reclamar. Agora, a gente tem que ter essa visão global. O sistema de 
licenciamento do meio ambiente, vocês fazem parte disso, tem que ter essa visão global. Respeitar o 
interesse específico, localizado, até individual que está sendo afetado, garantir que ele não sofra 
violência, no caso de uma desapropriação ele tem que ser pago, e em dia. Não é como antigamente, 
que jogava para a precatória e ficava séculos. Tem que pagar o preço de mercado e em dia. Mas a 
gente tem que ter uma visão de conjunto. Por isso que eu acho importante esse tipo de 
acompanhamento, como a gente fez no Rodoanel, fez agora parcialmente aqui na marginal. E o 
Conselho tem esse direito de pedir esses esclarecimentos. Isso aqui, inclusive, eu peço que circule, 
porque é uma coisa que saiu no Diário Oficial semana passada, mostrando a permeabilização que o 
Júlio falou. É uma permeabilização enorme, ali, quem conhece a zona Norte sabe a quantidade de 
asfalto que tem ali, quando a gente sobe, passando a Praça 14 Bis. Aquilo foi tudo arrancado. E como o 
Júlio falou, foram 7 mil metros quadrados de permeabilização feita naquele local, para ajudar a 
permeabilidade na cidade. Aquilo que a gente perdeu de permeabilidade na marginal, propriamente 
dita, a gente ganhou com as calçadas verdes e com essas obras de permeabilização, e ganhou muito 
mais com a retomada do parque da várzea do Tietê, que estava parado há mais de 30 anos. Fala-se 
muito desse tal grande parque linear, o maior parque linear do mundo. Quem é que foi que deu o start 
para o parque voltar a ser levado em conta, e hoje está em andamento? Foi o Conselho Municipal e foi 
o DECONT. Porque, senão, ele, provavelmente, continuaria arquivado. Porque o Paulo Egydio Martins 
começou esse parque há 40 anos atrás. Alguns aqui nem eram nascidos. Foi o licenciamento da 
marginal. Às vezes não é feita a justiça a nós mesmos. Ninguém fala nisso. Porque agora, o parque é o 
maior parque linear do mundo, vai ser mesmo. Mas ninguém diz que quem retomou o parque foi a 
licença da marginal, no licenciamento organizado pelo DECONT, e votada aqui no Conselho. É claro que 
o dinheiro que a gente deu para o parque ser reiniciado, não é suficiente. E o Governo Estadual acabou 
de firmar um empréstimo com o Banco Mundial, enorme, para poder começar a atuar do lado de 
Guarulhos, e avançar em relação à Itaquá, em direção a Mogi. Mas foi o licenciamento de vocês que 
deu a ordem para o Parque voltar a ser construído. Isso é uma coisa muito importante, que a gente 
tem que ter consciência. Eu fiz um discurso desnecessário, parece, porque a Helena já está me 
criticando.  

Coordenadora Helena Magozo: Bete, eu vou pedir a licença para você. Antes de  começar a fala da 
Bete, para a gente aproveitar o quórum, proponho deliberarmos sobre as atas da 134ª Reunião e da 
135ª Reunião Plenárias Ordinárias do CADES. Então vamos começar pela deliberação sobre a ata da 
134ª. Os Conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata, por favor, permaneçam como estão. 
Nenhum comentário? Então está aprovada por unanimidade. Agora, a votação da 135ª ata da reunião 
plenária ordinária do CADES. Os Conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata, permaneçam 
como estão. Nenhum comentário? As Atas da 134ª e 135ª Reuniões Plenárias Ordinárias do 
CADES estão aprovadas por unanimidade. E eu também queria aproveitar o intervalo para 
confirmar a posse da senhora Marina Merussi Neiva, como Conselheira Titular, representante da 
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Secretaria Municipal de Serviços, no CADES. Sinta-se muito bem-vinda, Marina. Obrigada.  

Secretário Eduardo Jorge: Eu vou passar a palavra agora para a Bete, que é o segundo informe 
previsto pela organização aqui, para hoje, mas eu queria só também, fazer uma pequena explicação. 
Quem está acompanhando o debate da Operação Urbana Água Espraiada na câmara técnica setorial, 
aqueles que podem e o pessoal do DECONT, estão bem a par dessas questões que a Bete vai relatar 
aqui. Mas por que eu acho que foi programado isso? Pela importância que tem a questão habitacional, 
que é o ramo social do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental, em uma operação 
urbana como essa, é muito interessante que os outros conselheiros que não estão tendo a chance de ir 
na Câmara Técnica, saibam como é que está evoluindo isso. Porque às vezes, nós vamos retomar, o 
mais rapidamente possível, a votação da tal Operação Urbana que ficou parada aqui dois anos, porque 
tinha que ir para a Câmara, fazer aquela reformulação, e deve voltar o mais rapidamente possível, para 
a gente votar. Mas no dia da votação, quando o DECONT faz toda aquela exposição, uma coisa enorme. 
Esse aspecto, que do meu ponto de vista é o aspecto mais importante, ele fica junto com os outros 
aspectos. O aspecto econômico, o aspecto ambiental. Então aqui é a possibilidade dos Conselheiros 
terem uma conversa mais tranquila, sem a pressão de ter que votar, de ter que decidir, com quem é a 
pessoa que está comandando todo processo de habitação nessa área. Então é uma discussão 
importante, para a gente ter mais tranquilidade e segurança do que a gente vai decidir, quando tiver 
que decidir, em relação a essa Operação Urbana. Por isso que é importante que a Bete esteja disponível 
para conversar conosco sobre esse assunto. Quem ouviu as audiências públicas sabe que a Bete, ela foi 
para a audiência pública, tinha, sei lá, 5 mil pessoas, o discurso dela era o mais ansiosamente esperado. 
Os outros, o pessoal nem ouvia. Mas quando a Bete falava, o pessoal ficava em silêncio.  

Elisabete França: Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Vou fazer uma rápida apresentação, 
porque aí vocês perguntam, e a gente esclarece as dúvidas. Nós estamos trabalhando nessa Operação 
Urbana desde 2009, no tema habitação de interesse social, (áudio baixo) nós temos todo um grupo 
social (incompreensível). Para quem conhece a região, a obra tem a fase do túnel, depois vem a fase 
do parque, e essas pequenas manchas de laranja são favelas que existem lá no local. São de altíssima 
precariedade. Tudo palafita, em cima do córrego e se transformará no Parque. Nós já cadastramos 
todas as famílias, é um cadastro socioeconômico, mas que são, nós chamamos, diretamente afetadas, 
que são as 16 favelas, nós cadastramos 7 mil famílias aproximadamente, 6 mil e pouco. Nós temos 
todos os dados, a composição familiar, socioeconômica etc., porque além das unidades habitacionais, a 
gente tem que também tratar de implementar creches, postos de saúde, trabalho de inclusão social etc. 
E também cadastramos as áreas que a gente chama de influência indireta. Que o Parque não passará 
em cima, mas que as famílias também têm que ser beneficiadas, seja com novas unidades, ou seja, 
com as obras de urbanização, quando não for necessário, a retirada das famílias, porque elas estão em 
área de risco. Então, nesse caso, temos 1500 famílias, aproximadamente. Já atendemos na região, 
vocês devem ter acompanhado algumas vezes, que algumas delas, principalmente aquela que entra... 
quando a Água Espraiada acaba a obra existente, a Rocinha, que pegou fogo, áreas de risco. Então nós 
já temos 1000 famílias em aluguel social. Alguns dados para a gente ver que são áreas de altíssima 
vulnerabilidade social. A gente tem essa dificuldade toda, quanto tempo as pessoas ocupam, dá para 
ver que metade dos moradores já moram há mais de 10 anos, então têm vínculos fortes com a região. 
Um dado importante aqui, que é a questão do esgoto. Então quase 100% vai direto para o córrego, 
ligações clandestinas, então a precariedade é grande. A precariedade social também, embora 65% dos 
chefes de família trabalham, ao contrário da imagem que possa passar, são pessoas inseridas no 
mercado, tanto formal quanto informal. A renda que é o problema mais grave, de 1 a 3 salários 
mínimos a gente tem quase 60% das famílias que moram ali. Esse quadro de vulnerabilidade social 
justifica que as famílias devem continuar morando na região, porque os empregos são próximos, as 
redes sociais entre famílias existem. A gente tem um dado muito engraçado, que o Data Popular 
Instituto De Pesquisa investiga as classes sociais C, D e E, ele fez algumas pesquisas para a nossa 
clientela, e nesse tipo de assentamento, nós descobrimos que um cartão de crédito chega a ser dividido 
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entre 20 famílias. Eu brinco, se eu for à casa da minha vizinha, emprestar o cartão de crédito, ela 
chama a polícia. E eles dividem. Isso mostra que você não pode romper esses laços existentes. Então 
esse é todo o conceito do programa de habitação na Água Espraiada. Esse quadro é resumo. Tem 
previsto 8 mil famílias terão que ser atendidas, direta ou indiretamente, habitando ali na região. Nós 
usamos agora, na Prefeitura, uma nova metodologia de trabalho. Qualquer obra pública, caso ela tenha 
influência em populações que vivam na frente da obra, a obra pública deve contratar as unidades 
habitacionais. Que antigamente, a pessoa ia fazer uma abertura de via, e ligava lá na SEHAB: “Olha, 
uma favela na frente”. O problema não é da SEHAB, o problema é do conjunto da obra pública. Então, 
nesta obra, a SIURB contratou quatro empresas de engenharia, que estão para assinar os contratos, e 
que são responsáveis pela implantação do parque, pela implantação do túnel, e o mais importante, pela 
construção das unidades habitacionais. Então cada uma das empresas de engenharia construirá mil 
unidades habitacionais, sob a coordenação do SEHAB. E firmamos um contrato com a CDHU, que ela 
fica responsável por seis mil unidades habitacionais. Aqui, é para provar que é verdade, que ninguém 
acredita, nós já demos o DIS em um conjunto de áreas que possibilita a construção de 
aproximadamente 7 mil unidades. Saiu agora, no Diário Oficial, do dia 15 de outubro. Isso a gente 
mostra para a população, é importante. Ontem, a gente distribuiu as cópias, que é o recurso já 
disponibilizado pelo prefeito, para a compra das unidades, para a compra dos terrenos. São os terrenos 
já, com o dinheiro reservado, o DIS já todo feito, e agora, a gente começou a conversar com os 
proprietários, que a gente vai começar a construir as mil unidades de cada empresa construtora, 
naqueles que o proprietário facilita, aceita negociação, e já temos vários proprietários interessados. 
Então, para a gente ter uma idéia, esse é o primeiro perímetro, aqui... A gente tem o parque, uma 
favela aqui, a Souza Dantas, Babilônia, Taquaritiba, e os terrenos onde essas famílias vão morar, onde 
estão sendo dados os DIS. Esses terrenos são pequenos, o que é bom, não vão ser conjuntos 
habitacionais de grandes dimensões. A gente, atualmente, trabalha com a idéia dos condomínios de 200 
apartamentos, que é de fácil manejo. Porque a experiência anterior mostra que condomínios malfeitos 
geram 100% de problema. Então, os condomínios são fechados, com áreas de lazer etc. E nós também 
fazemos, antes da família mudar, a preparação para a administração condominial, e firmamos um 
convênio com a Universidade SECOVI. Então, hoje em dia, a Universidade SECOVI prepara os gerentes 
dos condomínios. Então, como a gente pode ver, eles vão ficar morando perto. Isso aqui é o segundo 
bloco de construções. Esse é o terceiro bloco. É também importante informar que nós contratamos 8 
escritórios de arquitetura, bons escritórios de arquitetura, que estão trabalhando dois a dois, formando 
4 consórcios de escritório para que também as unidades habitacionais não sejam mal projetadas, 
destruindo, ali, o bairro que a gente pretende aprimorar. Então, a gente tem tido essa experiência de 
que bons projetos realmente resultam em uma cidade melhor. E eles estão já desenvolvendo. Esse é o 
último lote, para mostrar os terrenos. Como eu falei, a gente tem um trabalho, já, há 2 anos, bem 
consolidado. Criamos, por sugestão dos líderes das favelas, o fórum das lideranças, que agora nós 
estamos nos reunindo com as lideranças mensalmente, porque tem muita notícia que vão ficar sem 
casa, o trator vai passar em cima, então é importante que a gente sempre esteja dialogando com os 
fóruns. Temos um plantão social, lá na região, que fica às terças em um local e às quartas em um outro 
local, de modo que as famílias possam ir lá, tirar suas dúvidas etc. As famílias receberam esse cartão. 
Esse cartão tipo bancário, onde tem todas as informações, composição familiar etc. Primeiro, a gente 
estabelece um compromisso, com a família, que ela vai receber a unidade habitacional. E também evita 
que novas moradias, com pessoas não muito bem intencionadas, em sabendo que as moradias estão 
sendo produzidas, que as pessoas construam novas casas. Obviamente, isso acontece, gente que se 
aproveita, mas não tem o cartão, portanto, esse direito não é constituído. A gente tem trabalhado 
muito a questão do meio ambiente com as famílias, em recolher lixo, plantar árvore, etc., que são 
eventos que a gente faz mensalmente. Eu trouxe aqui uns exemplos para mostrar que realmente as 
unidades habitacionais andam. Estamos construindo quatro empreendimentos no âmbito da Operação 
Urbana Água Espraiada. O primeiro deles não é destinado a essa população, porque ele é destinado 
para a população anterior, que é do Jardim Edith. O Jardim Edith fica na esquina da Água Espraiada 
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com a Luís Berrini, e em frente à Globo. Então a Globo adora ir lá ver se está andando, etc. Então, essa 
é uma obra já em andamento. É muito interessante, também mostra como é difícil a vida pública. Eles 
são três blocos de apartamento, um, dois, aqui é o terceiro. Mas tem um senhor que entrou com o 
usucapião, e o juiz está há seis meses discutindo a relação conosco. Havia uma creche, e aqui será uma 
UBS e uma escola de gastronomia, voltada para o aprendizado das crianças, porque a gente fez uma 
pesquisa que esse local demanda muita mão-de-obra nesse setor. Espero que o juiz, agora em 
dezembro, nos libere. Aqui são as vistas aéreas. Esse projeto é do MMBB Arquitetos. Obviamente, a 
gente agora tem que usar elevador, porque o terreno na cidade de São Paulo está escasso, e temos 
que aproveitar o máximo possível os terrenos existentes. Então ali, assim que o pipoqueiro sair de lá, 
tem o prédio, a escola de gastronomia, e a UBS. E a creche já está subindo. Esse terreno também é 
muito bom, ele fica depois do aeroporto, na Washington Luís, terreno grande, com mais dois pequenos. 
Esse também a obra já começou, são 3 torres, cerca de 400 apartamentos, se eu não me engano. E 
aqui não tem fotos ainda, que está na terraplenagem. Esse já é para o pessoal da segunda fase dessas 
famílias cadastradas. Esse é na Corruiras, é bem perto, ali, das áreas afetadas, e também já começou a 
subir. O projeto é muito legal, também. Projeto do Marcos Boldarini, e acho que ele mostra bem como 
esse tipo de conjunto habitacional bem feito, pequeno, ele se insere bem na comunidade, quer dizer, 
no bairro. E é isso. Eu acho que está andando rapidíssimo. O prefeito Gilberto Kassab até deu a diretriz 
de que as unidades habitacionais são prioridades, as empresas vão iniciar seus contratos construindo as 
unidades habitacionais, espero que em janeiro a gente já comece as primeiras obras, já temos alguns 
terrenos bem adiantados. Para tranqüilizar os moradores, no dia 29 agora, eles visitarão todos esses 
terrenos em desapropriação, porque a pessoa vê, acredita, vê que é perto de casa, etc. E é engraçado 
que eles têm visitado os nossos conjuntos já prontos. Então a gente tem na operação urbana Faria 
Lima, a construção do Real Park, que são 1200 unidades, a gente fez lá uns apartamentos decorados, e 
eles foram visitar. Gostaram muito. E eles foram visitar também o do Ruy Ohtake, lá em Heliópolis, que 
eles não gostaram. Então agora, eles estão tomando esse tipo de decisão. Eu acho que é bacana eles 
fazerem essas visitas. É claro que a gente explica a eles que...  

(fala sem microfone) 

Elisabete França: Cada população tem o seu arquiteto predileto. Isso é bom para nós, arquitetos. E 
acho que em linhas gerais, essas são as informações sobre a parte da habitação. Só finalizando, acho 
que na minha opinião, depois do Real Park, que foi uma luta, a gente teve muitas ações judiciais no 
processo Real Park, porque a população vizinha não era muito favorável à construção das unidades. 
Mas o juízo já deu ganho de causa para a Prefeitura. Nós estabelecemos um fórum onde participam os 
vizinhos e os moradores, e eles agora estão se dando muito bem, mas o mais importante que a gente 
tem que ver nesses trabalhos é manter essas famílias no local que elas vivem. No Real Park, na 
pesquisa socioeconômica que nós fizemos, 80% das famílias trabalham na vizinhança, que é, como o 
Secretário Eduardo Jorge gosta, o exemplo da cidade compacta. A pessoa vai trabalhar a pé, deixa a 
criança na creche do lado, volta, não tem carro, etc. Tanto é que no Real Park nem tem muito 
estacionamento, têm 80 vagas. Em termos de habitação de interesse social, a Operação Urbana Água 
Espraiada é o maior projeto, hoje, que a Prefeitura está, junto com o Governo do Estado, levando à 
frente, que são 10 mil unidades e a eliminação de quase vinte e poucas favelas, que são, no plano 
municipal da habitação, consideradas grande prioridade de intervenção. Os recursos da operação 
urbana, com certeza, pela primeira vez, estão sendo muito bem utilizados construindo unidades 
habitacionais, que isso nunca tinha acontecido. A Operação Urbana Faria Lima nunca construiu unidade 
habitacional, é a primeira vez lá no Real Park. E, agora, a Operação Urbana Água Espraiada vai investir 
uma boa quantidade de recursos para resolver esse problema de quase 50 mil moradores da cidade de 
São Paulo. Obrigada.  

Coordenadora Helena Magozo: Está aberta a inscrição dos Conselheiros.  

Cons. Eduardo Storopoli: Quero dar os parabéns para a doutora Bete pela apresentação, realmente, 
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se preocuparam antes, quer dizer, com os moradores já estavam lá, instalados, de condição 
socioeconômica baixa. Realmente esse projeto ficou, realmente, muito bom. Dando, uma condição de 
moradia bem melhor. Mas eu me preocupo o seguinte: uma proposta que eu coloquei na reunião 
anterior, que Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas, vai ter ali, um adensamento muito 
grande. Quer dizer, ali vai ser permitido construir além do que o plano diretor permite, dessa operação 
urbana. Então ali vai atrair muitas pessoas para lá. Quer dizer, então vai ser empreendimentos de 
apartamentos residenciais e muitos outros apartamentos de médio a alto padrão, escritórios comerciais, 
shoppings. Vai gerar emprego, trabalho, as pessoas vão se deslocar para lá, vai atrair também o 
adensamento populacional. Então eu acho importante, também, dos estoques, então, nos planos 
regionais estratégicos, têm os índices urbanísticos e têm os estoques ali, para cada subprefeitura. Para 
cada distrito da cidade de São Paulo, para cada subprefeitura. Então, mais duas estoques não é 
contemplado. Como sugestão, não é contemplado um percentual de serviços essenciais. Foi feito uma 
emenda recentemente, há dois anos atrás, isso é muito positivo, importante, de a obrigatoriedade das 
políticas publicas, das prefeituras junto com o Governo Federal e Governo Estadual, de implantar as 
escolas de educação infantil. Isso é importante para as mães que precisam trabalhar, está certo, não 
têm onde deixar os seus filhos. E a proposta de creche, realmente, ela vai ser mudada para uma 
proposta pedagógica. Vai ser uma escola, onde vai trabalhar a socialização das crianças, em um projeto 
pedagógico. Isso tem até 2016, o prazo que foi colocado pela emenda na LDB. Então, eu acho 
fundamental, quer dizer, nós nos preocuparmos também com os trabalhadores ali, quer dizer, que 
realmente vão trabalhar e mesmo assim, uma oportunidade que vai gerar de emprego, mas de pessoas 
que vão trabalhar em cargos, em postos mais baixos, com uma condição socioeconômica baixa. Então 
eu acho, além do serviço de educação infantil, escola pública, que a Prefeitura está começando a fazer 
os investimentos, já começando essa segunda gestão do prefeito Gilberto Kassab, que foi prometido em 
torno de mil escolas, então, que seja também previsto aí, dentro do prometido do estoque, para ter um 
aumento de estoque, de construção, de potencial construtivo, para educação infantil, o ensino 
fundamental, médio, para educação também, profissional, para serviços de escolas. Porque também 
geraria um problema de mobilidade urbana. Quer dizer, a dificuldade do deslocamento. Então eu acho 
importante, também, nós contemplarmos na Operação Urbana da Água Espraiada e as novas que vão 
passar por este colegiado, também, de deixar uma reserva técnica do estoque para os serviços 
essenciais. Como escola de educação infantil, que vai ser uma política pública, um projeto de ter novas 
escolas, ensino fundamental, médio, e ensino técnico médio, e também o ensino superior. Porque 
também têm programas tanto do ensino superior público, ou particular, também têm programas de 
financiamento, ou programas de incentivo ao acesso a ensino superior. Como vai ter também o 
PRONATEC, está certo, também, para o acesso da educação profissional, das escolas técnicas, tanto os 
cursos tecnológicos também. Têm os investimentos que são feitos pelo Governo do Estado, em parceria 
com o Governo Federal, com as escolas técnicas, secundárias, e também com as faculdades, com as 
FATECs, as ETECs, e também, as universidades. Hoje, o plano nacional de educação que realmente, já, 
a primeira década do século 21, as metas não foram totalmente cumpridas. Está sendo discutido, lá no 
Congresso Nacional, o Ministério da Educação enviou um projeto com nova proposta para o plano 
nacional de educação, para o Congresso Nacional, para definir as novas metas. Então o acesso ao 
ensino superior também não foi atendido. A meta era atingir 30% de jovens de 18 a 24 anos, no ensino 
superior. É um esforço conjunto, trabalho conjunto também, tanto das universidades, das faculdades 
públicas como as particulares, por causa dos programas que têm de incentivo, de bolsas do PROUNI, 
também da Escola da Família, que é do Governo do Estado de São Paulo. São dois programas 
importantíssimos de inclusão de jovens com uma condição socioeconômica baixa no ensino superior. Já 
que a universidade pública, ela não acompanhou essa demanda e as universidades particulares estão 
ajudando nesse sentido. Quando eu falo particular, também têm as convencionais, que estão também, 
nesse grupo das particulares. Como a PUC, a Católica, Mackenzie também, que é convencional, então 
estão também no grupo das particulares. E então fica a minha sugestão. Eu quero dar parabéns aí, pelo 
trabalho realizado, pela apresentação feita pela doutora Bete, pelo Secretário Eduardo Jorge, que se 
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preocupou realmente, dar uma moradia mais digna para as pessoas que já estavam instaladas ali, pelo 
Parque Linear também, e pela intervenção que vai ser feita ali, também, para o meio ambiente, para o 
manejo vegetal. Então fica essa minha contribuição. Eu quero pedir também que seja retificado, mesmo 
com o apoio do SECOVI, dizer que, ela não é uma universidade. Está na constituição, no artigo, se eu 
não me recordo, no 213, quem é universidade, o que faz com que tenha o devido credenciamento pelo 
Ministério da Educação. Só eu gostaria que nesse projeto, quer dizer, quem é universidade tem um 
credenciamento tanto no sistema estadual de ensino, como a USP, a UNESP e a UNICAMP, pelo 
Conselho Estadual de Educação, pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, as 
outras pertencem ao sistema federal de ensino, para o Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério 
da Educação, nesse caso, realmente, é muito positivo o apoio do SECOVI, mas não cabe eles usarem a 
denominação de Universidade, porque na constituição está bem claro, quem é universidade tem que ter 
o devido credenciamento, ou pelo sistema estadual de ensino, ou sistema federal de ensino, e tem que 
ter os cursos de ensino, atuar no ensino, extensão e pesquisa. E para pesquisas têm que ser os 
doutorados, pelo menos dois, para ser universidade, e quatro mestrados. Então, fica a minha 
contribuição aqui. Obrigado. 

Coordenadora Helena Magozo: Certo. Obrigada. José Carlos, por favor.  

Cons. José Carlos: Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a apresentação, que cada vez mais, a 
gente vê que está sendo comprovado a eficiência dessa iniciativa. Eu participei da Câmara Técnica que 
avaliou essa operação urbana, e a gente, cada vez mais, fica constatado que as garantias do poder 
público, do empreendedorismo, garantir as condições de qualidade de vida propostas, e as questões 
desse grande projeto, essa grande iniciativa de projeto de moradia. A minha pergunta é justamente o 
estranhamento que eu tive na última audiência pública, que foi uma manifestação violenta por parte da 
população, aquele “apitaço”, que não foi possível acompanhar nenhuma das apresentações. Então a 
gente vê toda essa seriedade desse trabalho de comunicação social, essa proximidade da população, e 
na audiência pública, a gente vê exatamente o oposto. Alguém saberia me colocar o que acontece, que 
coisa que se manifesta nesses dias aí?  

Secretário Eduardo Jorge: Eu também, Bete, queria registrar a satisfação de esse trabalho estar 
avançando do jeito que está. Acredito que o Conselho, o mais rápido possível, vai retomar a apreciação 
da operação, mas hoje é discussão da questão habitacional. Uma coisa importante é essa decisão de 
manter o povo pobre no local. Porque isso nunca foi feito. Isso é uma coisa muito importante. Eu, como 
Conselheiro e como cidadão, fico, às vezes, preocupado, quando eu vejo a manchete estampada na 
Folha de São Paulo, por exemplo: “Água Espraiada vai desalojar 40 mil pessoas”. Como vai desalojar? 
Essas 40 mil pessoas, como a Bete falou, elas estão em cima do rio. Em áreas de risco. Em áreas 
precárias, submetidas à enchentes. E agora, elas vão ficar em um local seguro, em um local altamente 
valorizado, porque ali é centro expandido da cidade de São Paulo, com um parque e um córrego 
saneado na frente, com a instalação do metrô que vai passar no parque. Quer dizer, vai ter o parque e 
vai ter o metrô, inclusive, vai facilitar essa preocupação do adensamento que o reitor Storopoli coloca. 
O metrô vem para possibilitar que, naquele local, que tende ao adensamento, haja um transporte 
limpo. Primeiro não tem desapropriação. Segundo, você não está adensando nada com esses prédios 
que a Secretaria de Habitação e o Governo do Estado estão construindo, porque já estão lá. As tais 40 
mil pessoas já estão lá. Mas morando em condições muito precárias. Mas o jornal estampa: “Vão ser 
desapropriadas 10 mil famílias”. Realmente vão ser desapropriadas um certo número de famílias, que 
não são nessas áreas de risco, são pessoas mais de classe média que já estão naquele local, é verdade. 
E eles vão ser desapropriados. É claro, que, eles não estão satisfeitos com isso, eles têm direito de 
reclamar. Mas toda obra pública, em alguma ocasião, tem desapropriação. Essa própria preocupação do 
reitor Storopoli fazer mais creche, claro, vamos fazer mais creches. Mas talvez signifique mais 
desapropriação. A Bete, acho que já garimpou, pegou todos os terrenos que tinham lá, se eu quiser 
agora, construir, eu, Secretaria da Educação, eu, Secretaria da Saúde, eu, Secretaria do Meio Ambiente, 
para construir alguma coisa, eu tenho que desapropriar. E não vou desapropriar quem não tem nem 
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propriedade, porque esses são pessoas que estão em cima da área pública. Eu vou ter que desapropriar 
uma pessoa de classe média que está morando lá. Reitor Storopoli, essa é a grande questão, toda 
resistência a essa obra, é exatamente por isso, porque algumas pessoas, de nossa extração social, vão 
ser desapropriadas. É verdade. Eles têm razão de reclamar. Mas uma obra como essa não pode ser 
feita sem ter alguma desapropriação. Então, eu acho uma coisa muito importante a gente ter 
segurança, é isso, o povo pobre vai ficar lá. Nós, pessoas de classe média, que eventualmente vão ser 
desapropriadas, e vão ser, o governo tem que garantir que pague o preço justo e rápido. E é isso que a 
Secretaria de Negócios Jurídicos foi lá dizer na audiência pública. Realmente, não ouviram, porque é 
uma minoria barulhenta que contamina a audiência, mas o que o doutor Leopoldo, do DESAP falou, foi 
isso: “Nós pagamos preço de mercado, e pagamos na hora”. Não é como antigamente, que o sujeito 
ficava esperando dez anos para receber. Então, eu acho que essa reflexão é uma coisa importante. E 
essa exposição da Bete é muito boa para a gente ter segurança nisso, nesse aspecto, que é o aspecto 
social da obra. Esse é o aspecto mais importante de tudo. A obra tem o aspecto social, econômico e 
ambiental. O social é o mais importante. Nesse caso. 

Coordenadora Helena Magozo: Bete, você queria concluir, responder as questões, por favor.  

Elisabete França: Em relação à preocupação com os equipamentos sociais, essa pesquisa nos dá 
condições de entender quais são os equipamentos faltantes. Obviamente, creche é o número 1. A gente 
construiu em Paraisópolis uma 10 creches já, se não me falha a memória, esse ano a gente tem 900 
mulheres grávidas, então, teria que construir mais umas quatro. É um equipamento sempre 
demandado. Então ontem, na reunião com as lideranças, eles listaram quais os equipamentos de 
primeira necessidade deles, centro comunitário, creche, etc., a pesquisa vai indicar também, e na 
medida do possível, se o terreno permitir, tem o problema de estoque de área lá, tudo isso, nós 
construímos alguns equipamentos de pequeno porte, como no Jardim Edith, por exemplo, uma UBS e 
uma creche. Agora, os grandes equipamentos, escola fundamental, etc., a gente deve ter uma reunião 
semana que vem, para que se elenque essas possibilidades de escolas maiores, algum outro 
equipamento de saúde maior. Em geral, o que a pesquisa demonstrou é que essas necessidades 
básicas são atendidas, está todo mundo na escola, tem posto próximo, o problema realmente vai ser a 
creche. E só reiterando o que o Secretário Eduardo Jorge disse o problema lá, da audiência pública, a 
população foi, foi bem visitada na audiência pública, mas esse pessoal que mora nas favelas, a gente 
tem trabalhado dois anos com eles, e eles não vão ficar lá, apitando, e berrando. Isso foi um tipo de 
forma de agir não muito civilizada. Agora, os que aproveitam até eleitoralmente, com apito, esses 
realmente perturbaram a audiência pública, mas foi muito bem conduzido, e chegamos a bom termo. O 
pessoal das comunidades não gosta muito desse tipo de procedimento público, então eles foram, mas 
não se pronunciaram dessa forma.  

Secretário Eduardo Jorge: A audiência pública é assim, o povo fala o que quer. E quem está mais 
incomodado fala mais alto. E a gente tem que ter paciência. Não tem que ficar bravo. Tem que ouvir. 
Agora, você notou uma coisa, no começo a primeira pessoa que se inscreveu, foi um rapaz que mora na 
favela. E ele disse: “olha, não era assim antigamente. A gente era mandado para longe. A Bete e o 
pessoal da habitação está aqui conosco, está cadastrando...” Foi um rapaz que falou muito bem. Aí 
depois, houve uma seqüência de inscrições de pessoas que disseram o seguinte: “A Bete está 
mentindo. Não acreditem nela. 1, 2, 3, 4, 5... Nunca se fez isso, e não se fará. Eles estão mentindo 
para vocês. Não vai ter habitação. Não tem terreno. Não tem construção.” Aí veja, eu sou mãe, sou pai 
de família, de um local de favelado. Eu começo a ouvir pessoas, professores, arquitetos, estudantes, 
falando isso, que a Bete e o governo estão mentindo, que aquilo é tudo enganação. Eu começo a ficar 
em dúvida. Esse trabalho de dois anos que ela fez, eu ponho em questão. E eu que estou lá, e que sei 
que a história da cidade de São Paulo sempre foi expulsar o favelado para longe, esse medo justificativo 
e histórico aparece. Eu fico inseguro. Por isso que eu acho uma coisa importante se esclarecer, quando 
eles começarem a ver as obras subirem. Respondendo a sua pergunta, começou a crescer, naquele 
grande número de pessoas, que a maioria deles eram pessoas das favelas, o sentimento de 
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insegurança. O medo histórico deles, de serem expulsos. Como sempre foi feito aqui na cidade de São 
Paulo. E que o licenciamento nosso aqui, não vai permitir. Mesmo que o governo quisesse, não é o 
caso, eu tenho certeza que a gente, aqui, vai votar que o pessoal vai ficar lá. A licença só vale se o 
pessoal ficar lá. E o governo municipal, esse governo atual vai ter que cumprir a licença de vocês. Eu 
acho que é uma coisa que a gente tem que garantir. Daqui por diante, obras públicas, a população 
pobre tem que ter o direito de ficar onde está. E o governo que se vire. Agora mesmo, nós estamos 
discutindo uma obra grande lá, no entorno do Itaquerão, que é o parque linear do Rio Verde. Têm 2 mil 
famílias em cima do Rio Verde. A gente quer sanear, fazer o parque linear, mas se por acaso essa obra 
sair, que por enquanto ainda é polêmico dentro do próprio governo, a posição da Secretaria do Verde, 
pelo menos, e acredito que a Secretaria da Habitação, é que a gente vai ter que resolver o problema 
das moradias. “Ah, é caro”. É caro, mas, então não é viável fazer a obra. Tem que ter o problema da 
moradia garantido. Essa questão, na audiência pública, eu também fico incomodado, a Helena também 
fica. Mas a gente tem que ter paciência. É o direito de eles reclamarem, apitarem e gritarem. O que vai 
fazer?  

Cons. Felipe: Muito bom dia a todos. Bom dia, Secretário. Deixei para fazer as minhas considerações 
já no último item da pauta. Primeiro, reitero estar aqui integralmente à disposição desse Conselho em 
relação à questão da inspeção veicular, para levar a moção, enfim, a mensagem, o que for. E outro 
ponto que eu gostaria aqui, de ressaltar bastante, render as homenagens às palavras feitas pelo 
Secretário, em relação a licenciamento ambiental. O nosso órgão estadual também sofre essas 
pressões, como todos sabem, e a forma como é conduzido aqui no município, é um exemplo para o 
SISNAMA em geral. Então, nós fazemos coro, rendemos nossas homenagens às palavras que foram 
ditas em relação ao licenciamento ambiental. Obrigado.  

Cons. Cristina Esposito: Sobre a questão do processo usucapião... Sobre aquele processo que você 
disse que está tendo esse impedimento das obras, eu gostaria de acompanhar, porque como todo o 
processo é público, se você, depois, puder me encaminhar o número dos autos, eu tenho um grupo 
dentro da Comissão do Meio Ambiente, que nós trabalhamos com essa questão de desapropriação 
também. Que é um dos problemas que impede, exatamente, esse trabalho aqui da Secretaria. 
Obrigada. 

Coordenadora Helena Magozo: Eu queria agradecer a presença da Bete, a presença de todos os 
Conselheiros.  Eu só queria dar a palavra para a Rose, que ela pediu para fazer uma comunicação sobre 
o material que vai ser distribuído para os Conselheiros.  

Cons. Rose Inojosa: Não estava na pauta, porque a gente recebeu ontem. A gente faz pequenas 
publicações pela UMAPAZ, da Secretaria, quando há necessidade de divulgar mais algum tema. Como a 
gente tem aqui muitas questões sobre como eu posso adaptar a minha casa, o meu prédio, para a 
questão da economia da água e energia, nós fizemos uma publicação de autoria de um engenheiro da 
própria Prefeitura, Eduardo Aulicino, que tem trabalhado conosco sobre esse tema. Essa publicação vai 
ser distribuída, através dos núcleos, para condomínios, nos cursos, nas visitas domiciliares. Nós 
devemos fazer um pequeno lançamento ainda, em dezembro, para poder trabalhar logo no início do 
ano que vem. Então, eu vou passar para os senhores poderem levar, darem uma olhada, e fazerem as 
suas apreciações, as suas sugestões, quanto à forma de divulgar mais essas questões de economia de 
água e energia. São coisas muito simples, como vocês vão ver, mas sobre as quais nós recebemos, 
continuamente, perguntas e questionamentos. Obrigada. 

Coordenadora Helena Magozo: Então, eu queria agradecer a todos e a todas... Ah, não. Desculpe. 
O vereador Natalini.  

Cons. Gilberto Natalini: Eu queria só dar uma explicação aos senhores e senhoras pelo meu atraso. 
É que infelizmente, essa reunião é no mesmo dia da reunião da Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara, que eu tenho obrigação de presidir. Inclusive hoje, está sendo apresentado lá, o plano de 
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biodiversidade da cidade de São Paulo. E eu saí no meio. Deixei outra pessoa na presidência, para não 
faltar aqui. É uma desculpa inicial, uma justificativa. Não foi por omissão, mas por duplicidade de 
agenda. E a segunda questão que eu queria colocar para vocês, nós estamos muito acostumados, na 
Câmara, com esses conflitos de interesse. Porque na verdade, embora caia um pouco sobre o governo, 
mas na verdade as pessoas ficam meses e meses na Câmara Municipal, cada um fazendo as suas 
solicitações e o seu jogo de pressão e contrapressão. Nesse caso em particular, nós acompanhamos 
começo, meio e fim. Eu recebi mais de 30 vezes, eu, pessoalmente, fora os que outros vereadores 
receberam, as pessoas que vão perder os seus imóveis. Perder não. Vão ser desapropriados. Nós 
negociamos muito com o governo, a Bete França foi lá inclusive, pessoalmente, discutiu. O próprio 
Eduardo teve muitas interlocuções, para que as pessoas recebam o preço justo, de forma muito rápida. 
São em torno de 700 famílias, não é isso? Mais ou menos, e sendo que têm cerca de 10 mil famílias que 
vão sair de uma situação... Não sei se algum dos senhores ou senhoras conhece a favela do Vietnã. 
Você conhece, você sabe como é. É uma coisa que a gente se sente extremamente mal, toda vez que 
visita lá, porque é uma situação muito sub-humana de vida, muito. Muito degradante. Muito. É uma das 
piores de São Paulo. E o projeto que vai ser feito, é o projeto para tirar esse pessoal, colocar em locais 
dignos e dar moradia. Então, é claro que alguém vai ter que ter um prejuízo, vamos dizer assim, porque 
vai ter pessoas que moram ali há 30, 40, 50 anos, e vão dar lugar ao parque. Por último, eu não sei se 
cabe aqui, mas eu queria colocar, porque está me angustiando. Eu li, às 6:00 horas da manhã, eu li no 
Jornal “O Estadão”, e a notícia que tinha lá, é: “A Rio + 20 está havendo uma sensação de frio, de 
esfriamento dessa reunião importantíssima, mundial.” Então, a gente vai se assustando. Minha 
preocupação é dar uma esquentada, como nós podemos colaborar, para esquentar isso, que está 
começando a dizer que vai ser frio? Ou seja, não vai dar em nada. Então a minha pergunta e sugestão 
ao mesmo tempo, é se a gente tem proposta de colocar na pauta aqui, com bastante antecedência, um 
bate-bola nosso, aqui, de como que a mobilização, não só do governo municipal, mas da sociedade civil 
paulistana, como que nós podemos colaborar para jogar um pouco de calor e fazer com que outras 
cidades possam também se unir à gente, e a gente tentar dar uma presença maciça de pessoas nessa 
reunião, e esquentar o coração dos líderes que governam o mundo, para que essa reunião seja... nós 
não percamos essa oportunidade. É só uma pergunta, e se vocês ainda não pensaram, uma sugestão 
para que a gente possa colocar, se possível, ainda esse ano. Não sei se é possível. Se não der, para a 
gente aproveitar, fazer um cronograma, fazer uma agenda nossa, de mobilização na cidade de São 
Paulo, uma das principais cidades do mundo, no sentido de pressionar para que as coisas caminhem lá. 
É uma sugestão humilde, e uma proposta ao mesmo tempo. Muito obrigado pela oportunidade da 
palavra.  

Oradora não identificada: Bom dia a todos. Bom dia, Secretário. Vereador, só para passar um 
informe, a Rose está aqui presente, como uma carteira, a Eveline, que está promovendo aí, 
esquentando a Rio + 20, com os projetos de trabalho aqui dos carteiros. Então, a Secretaria... É a Carta 
da Terra.  

Cons. Rose Inojosa: Posso fazer esclarecimentos? Os carteiros são pessoas que passaram pelas sete 
turmas que nós já fizemos de Carta da Terra. E isso, talvez, seja um pequeno... para se unir a esse 
processo de diálogo. Obrigada. 

Coordenadora Helena Magozo: Está colhida sua sugestão, nós temos uma comissão de pauta que 
avalia a sugestão de inclusão de pauta, e eu acho que no começo do ano que vem, a gente já pode ter 
uma resposta, uma estratégia, como poder articular o Conselho com isso, não é Secretário? 

Secretário Eduardo Jorge: As duas colocações, Natalini. Obrigado pela presença de Natalini. Nós 
precisamos ver essa questão, porque é muito importante que a Câmara Municipal e a Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal possa participar plenamente do caso. Então a gente fica prejudicado se 
o Natalini não puder vir, representando a Comissão de Meio Ambiente e a Câmara. Então acho que na 
programação do CADES do ano de 2012, eu acho que a gente devia levar em conta essa história da 
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reunião da Comissão. Quem é mais fácil de se adaptar a isso, Natalini? Vocês. Porque realmente é 
importante que Natalini, a Comissão do Meio Ambiente e a Câmara Municipal estejam conosco. Sobre a 
segunda sugestão de Natalini, essa questão da Rio + 20, Natalini, a imprensa especula. “Fracassar, vai 
ser um sucesso, vai ser um fracasso...”, você sabe como é que é jornal. Fica agitando para cima e para 
baixo. Para cima, para criar euforia. Para baixo, para fazer aquilo um fracasso. E com isso, vende jornal. 
Então, vamos ver. Eu acho que o Brasil, o governo, a presidenta está se empenhando muito para que a 
Rio + 20 tenha sucesso. O governo do Rio de Janeiro está se empenhando muito. Tem ó encontro de 
Durban, que é agora no meio do caminho, na África do Sul, então acho que está longe, ainda, para a 
gente ter uma noção sobre isso. Agora, essa proposta dele, de mobilização, talvez, Natalini, o Conselho 
Municipal pudesse junto com a Câmara Municipal, com a Comissão do Meio Ambiente fazer algo mais 
amplo lá na Câmara. Porque a mobilização nossa aqui, é relativamente restrita. A Câmara tem um eco 
maior, até do que o Conselho Municipal. Então podia se pensar em fazer uma coisa em conjunto com a 
Câmara. 

Coordenadora Helena Magozo: Está bom. Então a gente senta para pensar na estratégia com todos 
os Conselheiros. Então muito obrigada. Agora, de verdade, até a próxima reunião. 
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