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Introdução  

No dia 10 de abril de 2010 reuniram-se 233 Conselheiros de CADES Regionais 
e membros dos Fóruns de Agenda 21 da Cidade de São Paulo, na Câmara 
Municipal de São Paulo, para participar do II Encontro de CADES Regionais e 
Fóruns de Agenda 21 de São Paulo. 

Este encontro foi preparado por uma comissão representativa dos diversos 
segmentos e regiões que compõem os CADES Regionais, na Cidade. O II 
Encontro foi um momento propício à proposição e construção de diretrizes para 
atuação dos CADES Regionais, com base nos seguintes princípios: troca de 
experiência, instrumentalização para a ação cotidiana e formação de 
identidade.  

Para alcançar os objetivos propostos foram realizados, pela manhã, painéis 
com os seguintes temas: Um olhar para a cidade real, Papéis e articulações 
dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz e Instrumentos e políticas socioambientais para a cidade:  
Plano Diretor, Lei de Mudanças Climáticas, Projeto 100 Parques, Parques 
Lineares, Políticas Integradas Educação/Saúde/Habitação/Assistência 

O período da tarde foi reservado para o debate em grupos, a partir de questões 
norteadoras: 

 

O trabalho foi realizado em 04 grupos que mesclavam representantes das 
várias regiões. Em que pese todos contarem com o mesmo roteiro, as 
dinâmicas dos grupos foram diferentes e, portanto, as respostas e 
contribuições apresentadas, também. O trabalho dos grupos envolveu os 
participantes, avançando no horário da plenária, e isso apenas permitiu a 
leitura da síntese de cada grupo. Entendemos que esta partilha foi de grande 

QUESTÃO 01 
Qual é o papel do CADES Regional? 
• do ponto de vista da estrutura e funcionamento 
• do ponto de vista da articulação 
Qual é o papel dos Conselheiros do CADES Regional? 
• da sociedade civil 
• do poder público 
• do Presidente 
Qual é o papel dos Fóruns de Agenda 21 
Como se dá a articulação entre eles (CADES e Fóruns)? 
QUESTÃO 02 
Quais são as questões a serem priorizadas na composição dos Planos de Trabalho? 
QUESTÃO 03 
Quais são as necessidades dos CADES em termos de capacitação? 
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riqueza e que as contribuições e opiniões expressas nos relatos dos grupos 
retratam o momento em que os CADES Regionais se encontram na cidade: 
diversidade, descoberta e conquista deste novo espaço de fortalecimento da 
política pública com foco no meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 
cultura da paz. 

Em respeito à dedicação e participação de todos, a Comissão de 
Sistematização optou por estruturar um relato que organizasse todas as 
contribuições num documento único, de acordo com o tema e a característica 
da contribuição (se experiência, crítica, conceito ou proposta), unificando as 
afirmações semelhantes e registrando, sem comentar ou anular, as 
discordâncias.  

Sendo assim, este relato pretende reunir, de forma didática, todas as 
manifestações dos grupos como uma contribuição para o fortalecimento da 
identidade, construção de diretrizes e instrumentalização para atuação dos 
CADES Regionais na cidade de São Paulo.   

Este documento não é uma deliberação coletiva, mas uma “tempestade de 
idéias”, uma provocação que nós, Conselheiros dos CADES Regionais e 
membros dos Fóruns de Agenda 21 fazemos, a nós mesmos, em vista do 
fortalecimento da ação dos CADES Regionais e Fóruns de Agenda 21 na 
cidade.  

 

Quanto ao papel dos CADES Regionais 

Quanto ao papel dos CADES Regionais, os participantes do II Encontro 
consideraram ser: atuar na construção de políticas públicas em consonância 
com os anseios da comunidade; promover a articulação dos conselheiros com 
outras Secretarias; mapear e diagnosticar as prioridades ambientais do 
território; desenvolver planos de trabalho junto à Subprefeitura; incentivar o 
fortalecimento dos Fóruns de Agenda 21 locais e ser o grande propulsor da 
questão do Verde, Meio Ambiente, da Sustentabilidade e Cultura de Paz na 
região. 

Foram apresentadas propostas no sentido de que o Conselho tenha um papel 
ativo, não somente consultivo, atue na mediação de conflitos, tenha poder 
deliberativo e realize Conferências com a Sociedade e Agenda 21 sobre suas 
regiões. 

Com relação ao papel do Presidente, espera-se que utilize seu potencial em 
benefício do território, reconhecendo que os CADES Regionais são uma 
ferramenta na efetivação das políticas públicas vinculadas ao Meio Ambiente. 
Deve ter compromisso com o Meio Ambiente e com as atividades do CADES 
Regional, garantindo sua presença ou de representante indicado, de modo a 
legitimar as reuniões e ações do conselho, apresentar ao CADES Regional o 
plano de metas, dotação orçamentária da Subprefeitura e os projetos que 
impactam a região e dar encaminhamento às deliberações e recomendações. 
Caso seja necessário, deverá indicar um representante com legitimidade para 
acompanhar os trabalhos do CADES Regionais. 
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Com relação ao Poder Público, este deve priorizar as questões ambientais 
voltadas para a educação-orientação e a conscientização da população em 
geral. Seu papel é o de mobilizador da sociedade civil e agir de forma 
transparente, levando em conta as propostas da sociedade civil e viabilizar as 
propostas do CADES Regionais. 

Aos representantes da Sociedade Civil compete intermediar, divulgar as ações 
e garantir a legitimidade do Conselho, bem como acompanhar de perto a 
atuação do Subprefeito.  

Foi proposto que a participação em curso de capacitação específico seja pré-
requisito para os conselheiros dos CADES Regionais. Também se espera que 
seja estabelecido um perfil básico para os conselheiros: ser responsável, 
comprometido, articulador, participativo, ouvinte, observador, solidário com a 
cultura de paz e pacificador. 

Todos no CADES Regional são atores sociais, desde o Técnico do Poder 
Público, até o Representante Político, o que muda é a Entidade por meio da 
qual cada ator social participa no CADES. É necessário uma integração pró-
ativa dos representantes das Secretarias, bem como fomentar a participação 
da Comunidade nos princípios da “portaria” do CADES. 

Ampliar a participação de representantes das outras Secretarias Municipais, 
em especial a Secretaria de Saúde e de Educação, pois é imprescindível a 
participação do Poder Público e o comprometimento do Poder Público Local, 
principalmente contar com maior participação dos Subprefeitos. 

 

Quanto ao Papel dos Fóruns de Agenda 21 e a relação  com os CADES 
Regionais 

Quanto aos Fóruns de Agenda 21 foi avaliado que é preciso criar mais Fóruns 
na Cidade, envolver as Escolas, realizar eventos e maior articulação.  

O papel dos Fóruns de Agenda 21 é orientar, encaminhar, educar, ser espaço 
de elaboração de propostas, programas e políticas públicas de interesse do 
território. Deve mobilizar a sociedade na busca de soluções para os problemas 
locais, de forma participativa, integrando sociedade civil e o poder público. É 
importante que elabore um plano de trabalho, estabelecendo ações de curto, 
médio e longo prazo. 

Quanto à relação entre Fóruns de Agenda 21 e CADES Regionais é a de 
trabalhar em conjunto e levar as políticas públicas à população. 

Em algumas regiões a relação entre o CADES Regionais e os Fóruns de 
Agenda 21 é estreita, contando com reuniões periódicas e ações conjuntas. 

As propostas, neste ponto foram: a realização de cursos, grupos de trabalho e 
troca de experiências, os Fóruns de Agenda 21 poderão colaborar com os 
CADES Regionais na formulação de políticas públicas e favorecer a articulação 
com outras Secretarias e órgãos. 
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Quanto à implantação, estrutura e funcionamento dos  CADES Regionais 

A criação e implantação dos CADES Regionais na Cidade representam um 
avanço no sentido de fortalecer a discussão das questões sócio-ambientais nas 
Subprefeituras, mas é um processo em conquista, pois ainda temos que 
avançar para evoluir da discussão para a ação.  

No que tange à infra-estrutura (Conforme lei 14.887, art. 54), há necessidade 
de definir uma estrutura operacional básica e padronização da metodologia de 
trabalho e organização administrativa, efetuando levantamento dos custos das 
ações e trabalho do CADES, com: 

• Estrutura física: sala específica equipada com materiais de escritório, 
equipamentos de informática e acervo documental sobre as temáticas 
do CADES; 

• Recursos humanos: para dar suporte às atividades do Conselho e 
secretariar as reuniões; 

• Recursos diversos: veículos de comunicação, recurso orçamentário para 
as atividades do CADES REgionais (ex. produção de material gráfico e 
outras necessidades dos Conselheiros Regionais), gravação das atas, 
grupo virtual coletivo para favorecer a comunicação interna. 

 
Quanto à participação, podemos verificar que os Conselhos estão em 
momentos distintos, com diferenciadas rotinas e níveis de presença, tanto de 
Conselheiros da Sociedade Civil e do Poder Público, como a dos Subprefeitos. 
As ausências de Conselheiros e a rotatividade de Subprefeitos, em algumas 
regiões, têm prejudicado os trabalhos. Também houve afirmações sobre o 
pouco compromisso com os CADES Regionais e com a preservação do Meio 
Ambiente, de alguns Subprefeitos. No entanto, há CADES Regionais que 
contam com a participação efetiva do Subprefeito (a) ou de representante 
designado, em sua ausência, garantindo assim a legitimidade do processo, 
sendo proposto que este procedimento seja estendido aos demais. 

Quanto ao funcionamento, foi proposto que se garantam reuniões gerais 
mensais e semanais temáticas (grupos de trabalho ou orientação sobre algum 
tema específico, por especialista), com assuntos de interesse para a 
comunidade e ampla divulgação ao público. A experiência de organização por 
subgrupos, para atuações específicas na busca de soluções, tem sido uma 
estratégia utilizada por alguns conselhos, com resultados positivos. 

Também foi apresentada a necessidade de registro sistemático e de divulgação 
das reuniões, como já ocorre em alguns CADES Regionais, inclusive com 
gravação das reuniões ordinárias. Outras propostas foram: a realização de 
Mutirões e a apresentação da Carta de Princípios do CADES Santo Amaro, 
como referência para os demais (anexo). 
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Quanto ao Plano de Trabalho - questões a serem prio rizadas 

Para elaboração do Plano de trabalho foram, em primeiro lugar, apresentados 
alguns pré-requisitos: conhecer a estrutura da Subprefeitura, Secretarias 
Municipais, com relação ao Plano Diretor, Plano de Metas e dotação 
orçamentária. Os parâmetros da Agenda 21 devem orientar as ações do 
CADES Regional. A sociedade civil tem o direito de saber o que está 
acontecendo e o que está sendo proposto como política pública na região e 
necessita participar de forma mais efetiva nessas decisões. As deliberações do 
CADES Regional devem ter caráter e diretriz coletiva e intersetorial – 
articulação. 

Quanto à metodologia, foi ressaltada a importância de ouvir a todos para que o 
Plano de Trabalho seja construído de forma coletiva, fazer a identificação de 
pontos críticos levantados a partir da comunidade, realizar eventos, realizar a 
leitura do Território, envolvendo diagnóstico socioambiental, instrumentos de 
requalificação urbana e ambiental. 

Também foi proposta a seguinte metodologia: priorizar um tema central, 
desenvolver um diagnóstico, acompanhamento dos indicadores, levantando 
demandas e efetuar dotação orçamentária necessária ao seu desenvolvimento 
do tema geral da cidade com especificidades regionais. 

Nos Planos de Trabalho é preciso saber priorizar as ações de curto, médio e 
longo prazo para que não se criem expectativas infundadas. 

Quanto aos temas prioritários, foram citados: educação/ conscientização, água 
e lixo/ resíduos sólidos, coleta seletiva eficaz, requalificação urbana e 
ambiental, educação Ambiental, urbanização e especulação imobiliária, obras 
públicas em implantação na região, impacto ambiental e de vizinhança. 

Para a efetivação das ações dos CADES Regionais, foi proposto: usar a infra-
estrutura da Prefeitura, contar com verba específica, articular para efetivação 
das deliberações. 

Neste item também foram apresentadas as seguintes propostas: da direção do 
CADES Regional ser independente, retirando do Subprefeito a 
responsabilidade de ser o Presidente, divulgação de materiais produzidos por 
CADES Regionais e implementação imediata da A3P. 

 

Quanto às necessidades dos CADES Regionais em termo s de capacitação 

A capacitação é considerada uma necessidade fundamental deve ser 
permanente/ continuada, adaptada às necessidades específicas de cada 
região. 

Os temas priorizados foram: Plano Diretor, elaboração de projetos (FEMA e 
demais editais), orçamento público e orçamento participativo, indicadores 
sociais, políticas públicas, áreas verdes, resíduos sólidos, uso racional do solo, 
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recursos hídricos, ciências sociais, planejamento urbano, suporte jurídico/ 
legislação, energias alternativa, solução / mediação de conflitos, liderança, o 
que é o CADES, papel e atribuições dos Conselheiros e do Presidente do 
CADES no planejamento da cidade, problemas ambientais em São Paulo, 
arborização, transportes e segurança, noções sobre EIA/RIMA, Agenda 21, 
Carta da Terra e A3P. 

Para a realização deste processo, foi feita a proposta de que as empresas 
abonassem os conselheiros para participar da capacitação e de que, para a 
mesma, fossem disponibilizados recursos do FEMA. 

 

 


