
                                              

 

 

Relatório Final do IV Encontro dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, Fóruns de Agenda 21 e I Encontro 

Integrado dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais da Cidade de São Paulo 

 

O IV Encontro dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz, Fóruns de Agenda 21 e I Encontro Integrado dos Conselhos Gestores dos 
Parques Municipais da Cidade de São Paulo, foi preparado por uma comissão que envolveu 
servidores do Departamento de Participação e Fomento às Políticas Públicas - DPP e 
Divisões de Gestão Descentralizada – DGD’s e Administrados dos Parques Municipais. 
O evento foi planejado com o objetivo de propiciar aprendizagem e troca de experiências 
entre os conselheiros de meio ambiente e, fortalecer as ações coletivas com os 
participantes da Agenda 21. O presente relato foi elaborado pela Comissão Organizadora, 
Mediadores e Relatores dos Grupos de Trabalho a partir de depoimentos enviados e das 
propostas apresentadas na plenária final do Encontro. 
 

O IV Encontro ocorreu no dia 01 de dezembro de 2012, das 10h às 14h00, e teve lugar na 
Universidade Paulista – UNIP, Unidade Vergueiro. Reuniram-se 206 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, Conselheiros 
Gestores dos Parques Municipais e representantes de organizações não governamentais e 
funcionários da Prefeitura do Município de São Paulo. 

 

 

 



                                              

 

 

Vale salientar que em razão da impossibilidade de Contratação dos Serviços de Coffe Break 

e Brunch a programação anterior foi alterada, dando lugar a: 

 

9h00: Café  

9h30: Abertura: 

Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho Secretario Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Ronaldo Camargo Secretario Municipal das Subprefeituras 

Helena Maria de Campos Magozo Participação e Fomentos ás Políticas Publicas – DPP -  Diretora 

Luiz Carlos Quadros Malta Pinto Sampaio Divisão de Parques e Áreas Verdes – Diretor  

Pedro Augustin Cespedez Perez Departamento de Gestão Descentralizada 

10h00: Palestra   “Gestão Publica: A conciliação da perspectiva gerencial com a participação social” – 
Professor Dr. Antonio Roberto Bono Olenscki 

11h00: Grupo de Trabalho Perspectivas para 2013 

12h30:  Plenária de Encerramento 

 

Recepção e Cadastramento 

 

Os trabalhos foram iniciados com o acolhimento dos participantes e assinatura da lista de presença. Foi 

distribuída sacola com o Documento Base, Cartilha: Meio Ambiente e Participação – A sociedade civil na 

construção conjunta de políticas públicas, e folder sobre os Conselhos. Esses materiais foram disponibilizados 

para subsidiar as discussões durante o encontro. Após, os participantes se encaminharam para o café. 

 

Abertura 

Aos participantes programados para compor a mesa de abertura juntou-se o Presidente da 

Comissão Extraordinária de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, o Vereador Gilberto 

Natalini. Em suas falas, os componentes da mesa pontuaram a importância do Encontro, as 

principais ações da atual gestão, a importância da construção coletiva entre o governo e os diversos 

setores da sociedade e o momento de transição política-administrativa. Também foi enfatizada a 

importância dos Conselhos de Meio Ambiente e da Agenda 21 na cidade de São Paulo. Helena 

Magozo pontuou os avanços dos Conselhos de Meio Ambiente e Fóruns de Agenda 21 relativo às 

propostas do Encontro anterior. Pedro Perez apresentou a trajetória da formação dos Fóruns de 

Agenda 21 e Conselhos de Meio Ambiente e Luiz Quadros falou sobre a importância do trabalho 

conjunto entre os Conselhos Regionais e Gestores. 

Palestra 

Com o objetivo de subsidiar os grupos de trabalho o Professor convidado, Dr. Antonio Roberto 

Bono Olenscki proferiu a palestra “Gestão Publica: A conciliação da perspectiva gerencial com a 

participação social”. Durante sua exposição ponderou que o panorama adequado para o 

fortalecimento da participação é composto por organizações públicas permeáveis, pela qualificação 

técnica e independência dos participantes.  Fortaleceu também a ideia de que a capacitação 



                                              

continuada é necessária para o fortalecimento dos conselhos a médio e longo prazo. Em seguida, 

foi realizado um debate entre os participantes. 

 

Grupos de trabalho 

Os participantes do Encontro foram convidados para reunir-se em 4 grupos para discutir os avanços 

e desafios enfrentados pelos conselhos e fóruns durante o ano. A meta proposta para os grupos foi, 

a partir da reflexão sobre os pontos positivos e negativos desses órgãos e fóruns de participação, 

elaborar um conjunto de perspectivas de atuação para o próximo período, considerando a 

transição política e também as oportunidades de qualificação para todos os atores envolvidos, que 

são propiciadas por esses encontros. 

A comissão organizadora, os mediadores e relatores pretendem, nesse relato apresentar o 

resultado do encontro. A intenção é apresentar o resultado para os Subprefeitos e Secretários que 

administrarão a cidade a partir de 2013. Lembramos ainda que os Subprefeitos são os Presidentes 

dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente e as Secretarias são representadas por meio da 

indicação dos conselheiros do poder público. 

Para subsidiar a discussão dos participantes do IV Encontro, a comissão preparou um documento 

base cujo conteúdo descreve os processos de formação e implantação dos Conselhos Regionais de 

Meio Ambiente, dos Conselhos Gestores de Parque e da Agenda 21 na cidade de São Paulo. Foi 

distribuído como material de apoio no dia do Encontro.  O documento, na íntegra, pode ser 

acessado no endereço: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/doc_base_4encontrocadesr

_2711_1354122677.pdf 

Os resultados apresentados na plenária final foram divididos em eixos, pois, possibilita uma leitura 

mais didática:  

 

PONTOS NEGATIVOS 

Eixo: Infra estrutura e Administração  

Falta de recursos financeiros nos parques e nas divisões técnicas núcleos de gestão descentralizada;  

Os Termos de Parceria e Cooperação, relacionados aos Parques Municipais, são excessivamente 

burocráticos e demorados; 

Falta de apoio administrativo ao funcionamento dos conselhos; 

Falta de estrutura física para o Cades trabalhar como um “balcão de atendimento”; 

Falta de auxílio transporte. 

 

Eixo: Política, cotidiano e participação  



                                              

Falta de consideração, por parte do poder público, quanto às deliberações e proposições dos 

conselhos constituídos; 

Falta de consciência política e social da comunidade;  

Há enfraquecimento de alguns conselhos; 

Pouca integração e participação dos Conselhos de Meio Ambiente do município; 

Falta de representatividade dos conselheiros das Subprefeituras respectivas e das Secretarias 

(Cultura, Educação, Saúde, Segurança, etc.) nas reuniões ; 

Pouco investimento na política de educação ambiental integrada e fortalecimento da A3P; 

São tomadas decisões que afetam o parque sem consultar o conselho 

Em relação à Presidência dos Conselhos Reginais: 

Ser o Subprefeito o Presidente dos CADES Regionais o que pode gerar descontinuidade nas 

ações quando outro subprefeito é nomeado;  

O Subprefeito não ser da região;  

Ausência do Subprefeito nas reuniões;  

Direcionar as reuniões conforme seu interesse;  

Direcionar os problemas para o seu representante resolver;  

Falta de consulta ao Conselho frente às questões ambientais do território de abrangência 

do Conselho. 

PONTOS POSITIVOS 

Eixo: Infra estrutura e Administração 

O Conselho propicia a regulamentação para uso do espaço público; 

Proposição de eventos (idéias, eventos temáticos, etc.); 

Apoio operacional de algumas Subprefeituras e Subprefeitos, com local, material e pessoas 

Eixo: Política, cotidiano e participação 

 A possibilidade de a população intervir em políticas públicas e/ou em questões específicas através 

dos conselhos; 

Processo de apropriação; 

Pertencimento do bem público; 

Abertura como espaço participativo; 

Gestão integrada dos parques (Conselho e Administração) com representação da comunidade 

através do Conselho; 



                                              

Realização de cursos de capacitação dos conselheiros e comunidade; 

A existência dos conselheiros que mobilizam esforços, estudando o território e realizando 

encontros, garantindo um processo democrático e o aumento da participação; 

Dedicação da sociedade civil e órgãos públicos garantindo debate, consciência e comunicação 

intersetorial; 

Conhecimento dos caminhos da estrutura pública para apresentar propostas, cobrar, intermediar 

questões com a subprefeitura e a comunidade;  

Apresentar os problemas diretamente ao subprefeito;  

Participação popular frente os problemas na região como munícipe ou como conselheiro, levando 

as demandas da comunidade. 

Eixo: Comunitário e Comunicação 

Proposição de plantio de árvores;  

Colaboração na criação de Parques lineares; 

PERSPECTIVAS 

Eixo: Infra estrutura e Administração 

Viabilizar recursos financeiros para os Conselhos Regionais, de parques e Núcleos da Divisão de 

Gestão Descentralizada. 

Desburocratizar os Termos de Participação e Cooperação; 

Incrementar a agenda de eventos/projetos culturais, educacionais e lazer nos parques e praças; 

Implantação de Centros Culturais nos Parques. 

 

Eixo: Política, cotidiano e participação 

Divulgação do trabalho dos Conselhos, para despertar o interesse da comunidade; 

Aumentar a participação da população nas reuniões; 

Obter receptividade e transparência do poder público; 

Aumentar os cursos de capacitação dos conselheiros e a integração entre os conselhos; 

Melhoria na gestão pública com planejamento e consecutivo cumprimento dos objetivos; 

Criação de políticas públicas A3P e Agenda 21, educação ambiental e capacitação continuada;  

Devolutivas e efetivação das propostas; 

Integração dos conselhos - Parques/CADES/CADES Regionais/Conselhos das Áreas de Proteção 

Ambiental – APAS Capivari-Monos e Bororé-Colônia 



                                              

Capacitação contínua para conselheiros 

Ampliar e manter discussões para garantir a participação mais qualificada para que os atores 

consigam colocar em prática planos de ações e cumprir metas. Ter maior união da iniciativa social 

para realizar ações de educação ambiental, e ter um presidente do conselho gestor ou CADES 

Regionais atuante de fato, buscando melhoria na infraestrutura, conseguindo executar de forma 

efetiva os planos e metas. 

Participação – Educação Ambiental - melhoria na infraestrutura - qualificação 

Campanha de voluntariado dentro das Secretarias e a respectiva eleição do funcionário dentre 

aqueles que se candidatarem - visando reduzir a ausência de seus representantes nos conselhos; 

Fortalecimento do grupo, com maior presença nas reuniões; 

Devolutiva e acompanhamento dos encaminhamentos; 

Divulgação das ações positivas; 

Elaboração de plano de ação;  

Continuidade organizacional;  

Maior participação popular; 

Maior empenho do subprefeito;  

Maior participação de outras secretarias. 

 

Eixo: Comunitário e Comunicação 

Existência de um canal de comunicação ativo com suporte técnico; 

Divulgação das ações do conselho, suas atribuições.  

Divulgação e educação ambiental na região. 

 

Diante dos resultados apresentados pelos grupos de trabalho, e considerando que os participantes 

da plenária final autorizaram a comissão organizadora tecer comentários necessários a plena 

compreensão das ideias resultantes do debate, essa comissão considera que de maneira geral os 

grupos pontuaram a necessidade de divulgar informações que levem a população a participar mais 

ativamente da gestão compartilhada da cidade de São Paulo. Esse processo requer um esforço 

contínuo de ambas às partes, pois o diálogo entre a administração pública e a população deve ser 

tomado como um suporte para delinear o trabalho político e técnico. 

Dentre os pontos positivos observa-se que os participantes pontuaram a própria existência dos 

Conselhos e Fóruns como espaço legitimo de participação cidadã onde é possível mostrar as 

necessidades e demandas, assim como, procurar o diálogo na busca das soluções. Os processos de 

capacitação desenvolvidos durante o ano de 2012 também foram bem avaliados pelos 



                                              

participantes. A oportunidade de conhecer melhor a estrutura da administração pública também é 

considerada um ponto positivo. 

Dentre os pontos negativos nota-se que foi mencionado diversas vezes a falta de interlocução 

efetiva entre o poder público e a sociedade civil e que não há clareza quanto ao fluxo dos 

encaminhamentos propostos e ausência de devolutivas, dificultando o avanço das ações. O fato de 

os conselheiros não serem consultados em muitas intervenções relativas.  

Especialmente relativo aos Conselhos Gestores de Parques nota-se que há a necessidade de 

desburocratizar os Termos de Cooperação e Parceria. 

Ressaltamos que a presidência dos Cades Regionais também foi objeto de debate e a dificuldade 

dos Subprefeitos em participar de todas as reuniões do conselho foi avaliada como ponto negativo. 

Vale dizer que a falta de participação política da comunidade também foi pontuada como elemento 

dificultador para o avanço das ações. 

Para avançar os trabalhos no ano de 2013, os participantes do Encontro mostraram que esperam 

modificações, envolvendo todos os atores da sociedade na ampliação do diálogo. A perspectiva de 

maior apoio administrativo foi observada tanto em estrutura física como investimento de recursos 

financeiros para realização de algumas atividades.   

Todos os grupos pontuaram que esperam um fortalecimento no processo de comunicação visando 

à divulgação da existência e ações dos conselhos, tendo como consequência a ampliação da 

participação da comunidade e dos representantes do poder público. Do setor público também 

esperam que a presidência seja mais atuante e que ofereça as devolutivas necessárias 

considerando necessidade de desburocratização e transparência dos processos.  

Nota-se que os participantes esperam atuar com um plano de trabalho delineado, fortalecendo a 

efetivação das propostas apresentadas. 

Finalizando, os participantes esperam uma ampliação na integração de todos os Fóruns de Agenda 

21 e Conselhos que tem por finalidade fomentar a Política Municipal de Meio Ambiente em São 

Paulo, fortalecendo assim o processo democrático da construção de  uma sociedade Sustentável. 

 

São Paulo, dezembro de 2012. 

 

Comissão Organizadora, Mediadores e Relatores do 

 
IV Encontro dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, Fóruns de 
Agenda 21 e I Encontro Integrado dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais da Cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 


