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Documento Síntese 

III Encontro dos Conselhos Regionais de Meio Ambien te, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz e 

 Fóruns de Agenda 21 de São Paulo 
 

 

O III Encontro dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz e Fóruns de Agenda 21 de São Paulo foi preparado por 
uma comissão que envolveu servidores da UMAPAZ, Departamento de Participação e 
Fomento às Políticas Públicas - DPP e Divisões de Gestão Descentralizada – DGD’s. O 
evento foi planejado com o objetivo de propiciar aprendizagem e troca de experiências 
entre os conselheiros regionais e fortalecer as ações coletivas com os participantes da 
Agenda 21. O III Encontro foi um momento especial de troca de experiências vividas 
entre o período de abril de 2010 a dezembro de 2011 entre os Conselheiros dos CADES 
Regionais já implantados nas 31 Subprefeituras da Cidade de São Paulo. Vale 
esclarecer que este documento foi elaborado pela Comissão Organizadora a partir dos 
relatos enviados. 
O Encontro ocorreu no dia 03 de dezembro de 2011, das 10h às 15h30, e teve lugar na 
Universidade Livre do Meio Ambiente – UMAPAZ, Parque Ibirapuera. Reuniram-se 
aproximadamente 180 Conselheiros dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz - CADES Regionais, membros dos 
Fóruns de Agenda 21 da Cidade de São Paulo, representantes de organizações não 
governamentais e funcionários da Prefeitura do Município de São Paulo 
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No decorrer do evento foram realizadas mostra de painéis de fotografias e relatos, 
visita monitorada, palestras e apresentação de experiências dos CADES Regionais.  

 

A abertura do III Encontro contou com a 
presença de Helena Magozo - Diretora do 
Departamento de Participação e Fomento 
às Políticas Públicas – Raquel Galvão – 
Diretora do Departamento de Gestão 
Descentralizada e Rose Marie Inojosa - 
Diretora do Departamento de Educação 
Ambiental e Cultura de Paz 

 

Com a inversão da programação devido às 
necessidades dos palestrantes, seguimos 
com a palestra proferida pelo Secretário 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho com 
o tema Democracia, Descentralização e 
Intersetorialidade nas ações relacionadas 
ao Meio Ambiente. 

 

Seguindo com a programação os 
participantes foram convidados para as 
palestras e apresentações de experiências 
dos CADES Regionais que aconteceram nos 
Auditórios Jequitibá, Cedro, Ipê e 
Araucária e a visita monitorada no Viveiro 

Manequinho Lopes, Parque Ibirapuera.  
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A palestra sobre Resíduos Sólidos foi proferida 
pela Professora Adriana Charoux, do Instituto de 
Defesa do Consumidor que tratou a questão sob o 
aspecto do consumidor e como este pode 
contribuir hoje, diante da aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e principalmente 
quanto à logística reversa. 

 

 

A palestra sobre Sistemas de Áreas Verdes foi 
proferida por Rosélia Mikie Ikeda - Diretora do 
Departamento de Planejamento da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São 
Paulo que abordou os Parques Lineares 
implantados e em implantação no município de 
uma maneira bem  objetiva, em razão do tempo 
disponível para apresentação e para as perguntas 
dos participantes do painel. Foram expostas 
contribuições desses Parques para a cidade como 
um projeto de adaptação às mudanças climáticas.  

A implantação dos parques lineares objetiva: resignificar áreas de proteção 
permanente e proporcionar espaços de lazer e convivência para a comunidade. 

 
 

A palestra Agenda 21 foi proferida pela Professora Margarete Louzano, da Diretoria 
Regional de Educação de Itaquera, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e 
membro do Fórum Macro Leste da Agenda 21 que tratou a Agenda 21 no contexto de 

fatos, movimentos e marcos ambientais do Brasil e do mundo apresentando conexões 
com a cultura de paz e legislação ambiental. Também foi apresentado um panorama 
da regionalização dos Fóruns de Agenda 21 na cidade de São Paulo e a experiência da 
Agenda 21 Macro Leste. 

 
 

Participaram da visita ao Viveiro Manequinho 
Lopes 35 pessoas, que foram dividas em dois 
grupos. Os visitantes puderam conhecer a 
história do viveiro e também a história da 
própria cidade, abordando suas diferenças 
ambientais históricas. Puderam também 
conhecer algumas árvores que são nativas 
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brasileiras, como o Pau-brasil. Conforme o monitor da visita, as pessoas que não 
conheciam o viveiro avaliaram que a visita foi de grande importância para entender 
melhor a realidade da vida na cidade  
 
Tivemos ainda as apresentações de experiências dos CADES Regionais. No período de 
preparação do evento a Comissão Organizadora trabalhou com os Conselheiros das 
Macro Regiões decidindo o formato de apresentação no dia do Encontro. Assim, no dia 
03/12, cada conjunto macro regional de Conselheiros apresentou e compartilhou as 
experiências vividas em seus mandatos.  
 
Macro Norte 
 

Formada pelos CADES Regionais Jaçanã/Tremembé, Santana/Tucuruvi, Vila 
Maria/Vila Guilherme e Casa Verde/Cachoeirinha. 

 
CADES Santana/Tucuruvi – mandato 2009-2011 e 2011-2013 

Fernanda de Figueiredo Beda, conselheira do mandato 2009/2011 pela 
sociedade civil apresentou formação do CADES Santana/Tucuruvi, encontros mensais, 
eventos e palestras, ressaltando a importância da participação dos parceiros. Foi 
destaque da apresentação: o Concurso de Redação, com o tema: “Como eu preservo o 
ambiente que habito” envolvendo os alunos da rede municipal e estadual, o 
aniversário do Bairro de Santana no Parque da Juventude, com plantio de árvores e 
apresentação do Coral Infantil da Zaki Narchi, a comemoração do Dia Mundial do Meio 
Ambiente (2011), na Unisantana, o concurso: “As melhores Práticas de Preservação do 
Meio Ambiente” onde houve apresentação de palestras sobre os seguintes temas: 
Sustentabilidade, Política Nacional de Educação Ambiental, Reflorestamento, Resíduos 
Sólidos: Centrais de Triagem e Eco-pontos, Bióleo, Uso responsável de água e 
Saneamento Básico. E finalmente, o Mês da Biodiversidade - dia da árvore, com o 

plantio de dois exemplares arbóreos, na Subprefeitura Santana/ Tucuruvi, contando 
com a participação do Subprefeito, Chefe de Gabinete, dos membros do DGD-
N2/SVMA, conselheiros e público diverso. 

 
CADES Vila Maria/Guilherme - Mandato 2010-2012 

Cleverson José Ferreira, conselheiro do mandato 2010-2011, pelo poder público 
ressaltou a importância da participação de todos os conselheiros nos eventos e 
proposituras ao CADES, com a afirmação de que cada um contribui com o que conhece 
e os saberes diferentes somados resultam na ação coletiva. Cada conselheiro atua 
como célula dentro de um organismo vivo, considerando que o CADES é um processo 
sistêmico. Foi destaque na apresentação: o Plano de Arborização de junho de 2007, 
com plantio de um exemplar da mata atlântica em comemoração ao 35º aniversário 
do dia mundial do Meio Ambiente, o lançamento do Projeto “Adote uma Árvore” que 
foi desenvolvido junto às escolas: EMEF/ EMEI/ EE’s da região da Vila Maria e Vila 
Guilherme. Cleverson destacou as principais ações do CADES/MG: exibição do Filme 
“Lixo Extraordinário” (2010 – Vik Muniz), palestra sobre “Pontos Viciados de Descarte 
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de Material Inerte” pelo Conselheiro Joel Bomfim; com desdobramento para o 
mapeamento dos pontos viciados de descarte de resíduos sólidos da Vila Maria/ Vila 
Guilherme (em andamento), palestra sobre “Caracterização do Processo de Poluição 
do Ar no entorno do Terminal de Cargas Fernão Dias” pelo Conselheiro José Ramos de 
Carvalho, programa Mês da Biodiversidade com exibição do filme Rio e atividade no 
Parque Brigadeiro Faria Lima com distribuição de sementes e ações de Educação 
Ambiental com alunos da EMEF Almirante Tamandaré, Palestra sobre “Projeto Verde 
Novo”, realizada pelo Conselheiro Daniel Gomes Aguilar, Conscientização Ambiental e 
Plantio de espécie arbóreo com crianças, EMEI Ana Nery em comemoração ao dia da 
árvore, atividade de Educação Ambiental com SVMA/DGD-N2, plantio de mudas de 
árvores em torno da escola EMEF Romão Gomes. 

 
Considerando sua recém eleição, os conselheiros dos CADES Jaçanã/Tremembé e Casa 
Verde/Cachoeirinha, não fizeram apresentação.  

 
Macro Sul  
 

Formada pelos CADES Regionais Campo Limpo, M’Boi Mirim, Cidade Ademar, 
Santo Amaro, Jabaquara, Capela do Socorro e Parelheiros 
 
CADES Cidade Ademar – mandato 2010-2012 
 
Emilia Câmara apresentou o curso de Planejamento Participativo que o CADES Cidade 
Ademar desenvolveu a partir das demandas como, por exemplo, a importância do 
diagnóstico para elencar as ações a serem atendidas prioritariamente. Além do curso 
Emília ressaltou a importância de aplicar diversas metodologias para sensibilizar os 
conselheiros.  
Fátima, também Conselheira, apresentou alguns projetos da Região, como a criação da 
Associação AMABILIS e vários subprojetos em andamento. 
 
CADES M’ Boi Mirim – mandato 2010-2012 
 
Antonio Norberto Martins apresentou a formação do CADES M’Boi, a constituição 
heterogênea dos conselheiros, os diálogos, o levantamento das prioridades e a 
formação dos grupos de trabalho: saneamento, resíduo, mobilidade e parques 
lineares. Apresentou ainda o projeto interdisciplinar, com parceria com universidades, 
a intervenção dos conselheiros no diagnóstico do parque - GT de Parques Lineares. 
Foram propostos os seguintes encaminhamentos: 

1- Conversas com outras secretarias 
2- Documentação das ações 
3- Formalização dos encaminhamentos 
4- Interligação dos dois parques lineares em implantação na região. 
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CADES Santo Amaro – mandato 2010-2012  
 
Sonia Feliponi apresentou o apoio do CADES às ações da Agenda 21 e Agenda 
Ambiental na Administração Pública - A3P, a conexão entre as ações do CADES e 
Macro Região, as ações que possibilitam a formação dos conselheiros,  as ações cujo 
objetivo é ampliar e fortalecer as redes de Santo Amaro, o planejamento em rede e 
formação de grupos de trabalho: Resíduo, Arquitetura e Urbanismo, Acolhida a grupos 
de vulnerabilidade e Economia Solidária. Apresentou ainda ações relacionadas ao 
Setor Saúde tais como diagnóstico da região aos Conselheiros Regionais, possibilitando 
um enriquecimento nas discussões.  
Foi proposto o seguinte encaminhamento: a formalização e a documentação das ações 
do CADES a fim de fortalecer a viabilização das ações. 
 
CADES Jabaquara – mandato 2010 – 2012 
 
Uldmira Pardo Cárdia Santos apresentou a caracterização da área e o contraste da 
região, os princípios, compromisso e o papel do CADES Jabaquara como articulador e 
otimizador das ações locais, sua organização e a conexão com demais temas.  Os 
projetos do CADES Jabaquara tem como premissa o Estudo do Meio, a fim de  levantar 
as demandas locais para atuar efetivamente na região. São eles: 4 Estações, Fontes do 
Jabaquara, Acordar para Viver e Plataforma dos Centros Urbanos. Foram apresentados 
também os 11 parceiros dos CADES e sua articulação com a Agenda 21 Local e 
Secretarias Municipais. 
 
CADES Campo Limpo – mandato 2010-2012 
 
Luzia de Dios apresentou o compromisso de ser conselheiro, o papel de cada um, o 
diálogo e o trabalho coletivo; a ampliação da participação de membros de outros 
equipamentos públicos locais e de mais membros da sociedade civil, além da 
articulação com a Agenda 21 local. Expôs ainda suas sensações diante das visitas 
técnicas realizadas durante o ano e a prioridade em trabalhar os resíduos sólidos na 
região. Através da questão “Como esperar e levar um retorno à comunidade?”, 
evidenciou o processo educativo do aprender fazendo com empenho e por fim 
conclamou o público: “ Vamos alinhar as atividades! Unir esforços!” 
 
Macro Leste  
 

Formada pelos CADES Regionais Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, Vila 
Prudente, Aricanduva, Penha, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, Guaianases, São 
Miguel Paulista. 
 
O grupo de Conselheiros da macro região Leste optou por utilizar este momento para 
estabelecer uma sessão aberta para debates das ações realizadas pelo conjunto de 
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Conselheiros onde cada um expôs os pontos positivos e negativos do seu mandato. 
Entre todas as discussões foram tirados os seguintes encaminhamentos:  
 
1- Formação de um grupo virtual (CADES Regionais da  Macro Leste) para que todos os 
Conselhos das 10 Subprefeituras existentes tenham acesso as datas das reuniões, atas, 
cursos e troca de informações. 
2- Solicitação da presença dos Conselheiros representantes das regiões Leste 1, 2 e 3 
no Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES nas 
reuniões dos Conselhos Regionais, possibilitando a inclusão das pautas regionais nas 
discussões do Conselho Municipal, proporcionando assim uma maior integração entre 
eles. 
 
Macro Centro-Oeste  
 

Formada pelos CADES Regionais Butantã, Ipiranga, Lapa, Pinheiros, Sé, Vila 
Mariana e Mooca. 

 
CADES Vila Mariana  

Alessandro Azzoni, Conselheiro representante da Sociedade Civil, ressaltou a 
importância da Capacitação de Conselheiros feita pelo DGD-CO2. 

• O que somos? Voluntários? Loucos? 

• Apresentação do Fórum ESPM. 

• Resíduos recicláveis 

• Agenda 21 – mapeamento das praças para “adoção – unindo Universidades e 
Associações: projeto Florir 

• CADES – possibilidades de contatos 
 

CADES Butantã  

Cecília Pelegrini, Conselheiro representante da Sociedade Civil, apresentou os 
seguintes pontos: 

• Dificuldade inicial na elaboração do Regimento Interno, pois o grupo entendia 

que a presidência não devia ser exercida pelo Subprefeito; 

• Informou que a eleição do 1º mandato contou com 700 votantes, mas a eleição 
do 2º contou com menos de 200 participantes. 

• Informou também que Butantã tem uma população organizada que se 
encontra mensalmente em reuniões presenciais e se comunica virtualmente, 
na Rede Butantã, que aglutina lideranças, forças sociais e representantes de 
instituições da região. 
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CADES Sé - CONSÉ  

Ruy Zoubaref de Oliveira, Conselheiro representante da Sociedade Civil, apresentou os 
seguintes pontos: 

• Dificuldade de garantir a composição  do quadro de  conselheiros prevista na 
Lei 14.887/2009, pois a região central tem como característica uma população 
flutuante, consequentemente muitas pessoas passam pelo Centro, mas poucas 
se preocupam e efetivamente contribuem para a melhoria da qualidade de vida 
desta região; 

• A importância da Capacitação de Conselheiros feita pelo DGD-CO2, que 

favoreceu o entendimento do papel dos conselheiros, além de mostrara a 
necessidade de unir forças. 

• A importância da participação dos conselheiros em audiências públicas 

• O estudo para a criação de um email institucional para facilitar o contato com a 
população. 

• A importância do desenvolvimento de ações tendo em vista a recepção das  
pessoas que virão a São Paulo por ocasião da Copa do Mundo 

 
CADES Ipiranga  

Nelson da Silva Jr., Conselheiro representante da Sociedade Civil, discorreu sobre os 
seguintes pontos: 

• Avaliou a 1ª gestão do CADES Ipiranga, ressaltando que faltou clareza aos 
conselheiros quanto à estrutura e funcionamento dos conselhos regionais: o 
que é o CADES? Qual sua função? O que temos a oferecer à Comunidade? 

• Propôs que seja feito um regimento único para todos os CADES Regionais que 
dê respaldo ao seu funcionamento frente às resistências do Executivo local; 

• Propôs a parceria com jornais 

• Informou que o horário das reuniões tem sido um ponto complicado, pois a 
sociedade civil normalmente tem dificuldade de participar no horário 
comercial. 

• Dentre as realizações deste CADES, citou: 
o Comissão de festejos; 
o Concurso de fotografia – mostrando coisas feias e bonitas da região 

• Destacou, como um problema ambiental dessa região, a dificuldade de 
compatibilizar a existência de árvores com as tubulações e fiação existentes. 

 
CADES Pinheiros  

Mário Pecoraro, Conselheiro representante da Sociedade Civil, apresentou os 
seguintes pontos: 

• Pinheiros é uma região privilegiada que conta com 18m² de cobertura vegetal 
por habitante; 
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• Que a 1ª gestão do CADES Pinheiros não funcionou adequadamente, mas que 
agora vem montando seu Plano de Ação 

• Que a constituição de um Fórum está sendo o primeiro passo para trabalhar 

temas primordiais nesta região como: coleta seletiva, lixo zero e prioridade à 
Educação Ambiental. 

• Outros problemas apresentados foram: grande número de árvores com risco de 

queda e trânsito intenso. 

• Desenvolvimento do projeto: Pinheiros da Sustentabilidade – revitalização de 
ruas importantes, ligado ao projeto Faria Lima. 

• Preocupação: como integrar com os CADES Regionais vizinhos? 

• Retomada da relação entre o CADES Pinheiros e Agenda 21 na região. 
 
Madalena Buzzo, Conselheira representante da Sociedade Civil, apresentou os 
seguintes pontos: 

• O desconhecimento dos CADES Regionais pela população.  

• A experiência de mobilização da comunidade, na reforma e limpeza conjunta 
de uma praça, que envolveu aproximadamente 30 pessoas.   

Finalizou a apresentação com a idéia: Fazer dar certo depende do envolvimento da 
comunidade! 

 
CADES Lapa  

Rosana Altafin, Conselheira representante da Sociedade Civil,  apresentou os seguintes 
pontos referentes às ações da 1ª e 2ª gestão deste conselho: 

• I Conferência e eleição da 1ª Gestão; 

• Regimento e elaboração de Plano de Trabalho 

• Sistemática de Trabalho: Reuniões ordinárias e extraordinárias e Grupos de 
Trabalho – GT 

• Temas abordados na 1ª Gestão: sala do CADES, Plano Ambiental Subprefeitura 
Lapa, Agenda 21 e Capacitação de CADES Regionais 

• Temas priorizados na 1ª Gestão:  

. Plano Diretor Estratégico, Operações Urbanas e Plano Estratégico Regional 

. Participação de Audiências Públicas e estudo 
 .CADES Itinerante: participação de representantes em comunidades e 
associações para conhecer suas demandas; 
 . GT Passivo Ambiental – Parque Orlando Villas Bôas – Leopoldina: recepção de 
denúncias, vistorias, Participação de Audiências Públicas, reuniões com 
autoridades e órgãos diversos, apresentação de questionamentos da 
comunidade, participação na CPI da Câmara Municipal e elaboração de estudos 
e documentos. 
 . GT Verde: Nascentes do Córrego do Cintra: recepção e encaminhamento de 
denúncias, vistorias, apresentação de questionamentos da comunidade e 
elaboração de projeto de implantação de parque (PA nº 2010-0.261.369-4).  
Calçadas Verdes: escuta das demandas da comunidade, apresentação de 
proposta para o bairro V. Anastácio e outros bairros da região. 
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 . II Conferência de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da 
Paz da Subprefeitura Lapa: realizada desvinculada do processo eleitoral 
possibilitou a discussão de temas como: 
“Cidades, Sociedade e Mudanças Climáticas”, por Rubens Harry Born, do 
Instituto Vitae Civilis e “Indicadores Ambientais no Território da Subprefeitura 
Lapa”, por Patrícia Marra Seppe, da SVMA 
Subprefeitura Lapa: desafios na gestão no território 
CADES Lapa: Prestação de Contas 2009-2011  
Bem como a participação e diálogo entre moradores dos 6 distritos, que 
elaboraram propostas para a região. 

• Desafios da 2ª Gestão: 

. Dar continuidade às ações da 1ª Gestão: Córrego Cintra, Pq Orlando Villas 
Bôas, Áreas Contaminadas, Operações Urbanas, Plano Diretor, Calçadas verdes, 
CADES Itinerante  

 . Corresponder às propostas da II Conferência de Meio Ambiente: Definir 
estratégias para encaminhamento/ resolução, Garantir o retorno à população,  
Ouvir a População e discutir as propostas/ demandas: Dar maior visibilidade às 
ações e discussões, Favorecer a participação da comunidade em suas reuniões, 
Estruturar a presença do CADES Lapa junto às Comunidades/ redes/ órgãos 
representativos  
 . Novas frentes/ demandas: Resíduos sólidos, Enchentes do Ribeirão Vermelho, 
área contaminada X programa de Habitação Popular no Jardim Humaitá  
 

Considerando sua recém eleição, os conselheiros dos CADES Mooca, não fizeram 
apresentação.  

 
Seguindo a programação, no período da tarde, houve a palestra sobre o tema Cultura 
de Paz e Mudanças Climáticas proferida pela Diretora da UMAPAZ – Rose Inojosa que 
falou sobre os principais marcos da Educação Ambiental, sobre o conceito e princípios 
da Cultura de Paz e os novos paradigmas da sustentabilidade frente à questão das 
mudanças climáticas.  
 
Posteriormente foi apresentada por Helena Magozo, Diretora do Departamento de 
Participação e Fomento às Políticas Públicas, a cartilha Meio Ambiente e Participação: 
Conselho Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz – A sociedade civil na construção conjunta de políticas públicas. Essa cartilha foi 
elaborada pelos técnicos de SVMA com o intuito de subsidiar as ações dos 
Conselheiros que atuam no âmbito das 31 Subprefeituras da cidade. Será distribuída a 
todos em 2012 e já se encontra acessível para download através do endereço 
eletrônico: 
(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/publicacoes_svma/index.php?p=3

351)  
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Finalmente os participantes construíram as seguintes propostas e diretrizes para 2012: 
 

• Envio de Moção para a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 propondo a 
apresentação dos CADES Regionais como um modelo de gestão participativa, 
descentralizada e intersetorial desenvolvido e implantado no Município de São 
Paulo; 

• Continuidade da realização anual do Encontro de CADES Regionais e Fóruns de 
Agenda 21 de São Paulo; 

• Realização de Encontros Macro Regionais, considerando a área de abrangência 

dos 10 DGD’s. Foi sugerido que estes Encontros devem ser realizados no 
decorrer do ano de 2012 tendo como enfoque a discussão de temas locais.  

• Fortalecimento da relação entre os CADES Regionais e Fóruns de Agenda 
21considerando os princípios e os objetivos convergentes; 

• Fomentar a participação dos Conselheiros representantes da Sociedade civil do 
CADES – Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável nas plenárias dos CADES Regionais, assim como dos Conselheiros 
Gestores dos Parques Municipais, tendo em vista a importância da articulação 
de conselhos que atuam com as questões socioambientais nos territórios; 

• Implementar e manter um Fórum Eletrônico de discussão considerando que 
este instrumento propicia um fluxo mais ágil de troca de informações, 
experiências e opiniões.  
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São Paulo, 02 de março de 2012 
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