
 

 

 

AATTAA  DDAA  114477ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  PPLLEENNÁÁRRIIAA  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  
  

 

1 

 

Aos 08/03/2013, sob a coordenação do Presidente senhor Ricardo Teixeira, realizou-se a 147ª Reunião 

Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 

convocada com a seguinte Pauta: 

 

Expediente: 

1. Discussão e votação da Ata da 146ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 

2. Posse dos novos Conselheiros: 

Secretaria do Governo Municipal - SGM 

Titular: RODRIGO JUNCAL ROSSLER 

Suplente: RICARDO CARLOS GASPAR  

Secretaria Municipal de Serviços - SES 

Titular: MARCO ANTONIO FIALHO  

Suplente: MARIA ELENA IORIO  

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB 

Titular: MARIA LUCIA TANABE  

Suplente: ROSANE CRISTINA GOMES 

Secretaria Municipal de Educação - SME 

Titular: KATSUE HAMADA E ZENUN  

Suplente: HUGO LUIZ DE MENEZES MONTENEGRO  

Secretaria Municipal de Transportes - SMT 

Titular: FERNANDO BORGES FORTES  

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 

Titular: LOURDES ELIZABETH RESS  

Suplente: ANA MARIA MODOLO  

Secretaria Municipal da Saúde - SMS 

Titular: VERA LÚCIA ANACLETO CARDOSO ALLEGRO  
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Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP 

Suplente: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO  

Guarda Civil Metropolitana – GCM 

Titular: ÂNGELA MARIA BRANCO  

Suplente: VANDERLEI BENTO BARBOSA  

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMÉRCIO 

Titular: EDUARDO DELLA MANNA  

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA 

Departamento de Educação Ambiental e Cultura de Paz - UMAPAZ 

Titular: MARIA JOSÉ DE ANDRADE FILHA  

Suplente: ANDRÉ LUIZ MOURA DE ALCÂNTARA  

Departamento de Planejamento Ambiental e Ações Descentralizadas - DEPLAN 

Titular: EVANDO REIS  

Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPAVE 

Titular: MILTON ROBERTO PERSOLI 

Suplente: JOSÉ PEDRO TONANI DE CARVALHO 

 

3. Sugestões para inclusão na pauta desta reunião. 

Ordem do dia: 

1. Votação do calendário das Reuniões Plenárias Ordinárias do CADES para 2013. 

2. Deliberação sobre as Diretrizes anuais para utilização dos recursos do Fundo Especial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA para o ano de 2013, pelo Secretário Executivo, Rubens 
Borges. 

3. Apresentação sobre o funcionamento do CADES, pela Secretária Executiva, Ocleres Harkot. 

4. Sugestões para inclusão na pauta das próximas reuniões. 

Anexos: 

- Ata da 146ª Reunião Plenária Ordinária do CADES. 
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- Calendário das reuniões plenárias para 2013. 

- Ficha de Cadastro de Conselheiro. 

- Ficha de Composição de Câmaras Técnicas do CADES para o mandato março/2013 a março/2014. 

Secretário Ricardo Teixeira: Bom dia. Iniciamos a 147ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo. Hoje, dia 8 de 

março de 2013, até porque é o Dia Internacional da Mulher, não pode errar. Aqui na Escola Municipal de 

Astrofísica do Parque do Ibirapuera. Hoje, já falamos, é um dia especial para a mulher, eu peço para que 

os homens façam uma salva de palmas a todas as mulheres. Eu acho que é muito pouco. No decorrer da 

reunião, a gente faz mais saudações. Pessoal, eu acho que pela manhã, os homens estão meio fracos 

que saudaram de forma tímida, as mulheres. Hoje, primeira reunião, nós temos aqui, os novos 

Conselheiros, que passamos à posse de todos eles. Eu vou fazer a leitura dos novos Conselheiros: 

Senhor Rodrigo Juncal Rossler e Ricardo Carlos Gaspar, conselheiro titular e suplente da Secretaria de 

Governo Municipal. Marco Antonio Fialho e Mariaelena Iorio, titular e suplente da Secretaria Municipal de 

Serviços. Maria Lúcia Tanabe, e Rosane Cristina Gomes, titular e suplente da Secretaria Municipal de 

Habitação. Katsue Hamada e Zenun e Hugo Luiz de Menezes Montenegro, conselheiros da Secretaria de 

Educação. Fernando Borges Fortes, conselheiro da Secretaria Municipal de Transportes. Lourdes 

Elizabeth Ress e Ana Maria Modolo Diz, conselheiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Vera Lúcia Anacleto Cardoso Allegro, representante da Secretaria Municipal de Saúde. José Francisco de 

Almeida Neto, representante da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. Ângela Maria 

Branco e Vanderlei Bento Barbosa, representantes da Guarda Civil Metropolitana. Eduardo Della Manna, 

representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Maria 

José de Andrade Filha e André Luis Moura De Alcântara, conselheiros do Departamento de Educação 

Ambiental e Cultura da Paz - UMAPAZ, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Evando Reis, do 

Departamento de Planejamento Ambiental e Ações Descentralizadas – DEPLAN, da Secretaria do Verde e 

do Meio Ambiente. Milton Roberto Persoli e José Pedro Tonani de Carvalho, representantes do 

Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A 

todos vocês, boa sorte. Eu também estou aqui pela primeira vez nessa reunião. Desejo sorte a todos 

vocês. Bom trabalho, e que a gente consiga trabalhar muito, por essa cidade. Saúdo também os 

membros que já fazem parte dos nossos trabalhos, senhor André Luis Gonçalves Pina, da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. Senhor José Carlos Andersen, da Secretaria Municipal de 

Transportes. Senhor Gláucio Atorre Penna e a senhora Andréa Akissue de Barros, da Secretaria Municipal 

de Infra-Estrutura Urbana. Senhora Eliana Sapucaia Rizzini, da Secretaria Municipal de Saúde. Senhora 
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Silmara Ribeiro Marques, da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. Senhor Walter 

Pires, e a senhora Maria Letícia Maia Bandeira de Mello, da Secretaria Municipal da Cultura. Senhora 

Helga da Conceição Miranda Antoniassi e a senhora Maria Magro Beringhs Martinez, da Secretaria 

Municipal dos Negócios Jurídicos. Senhor Murilo Reple Penteado Rocha e a senhora Cinthia Matsumoto, 

do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. André Dias Menezes de 

Almeida e Daniel Glaessel Ramalho. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Senhor Gilberto Natalini, 

Câmara Municipal de São Paulo. Roberto Paulo Ignátios e Ulysses Peres, do CREA de São Paulo. Senhora 

Maria Cristina de Oliveira Espósito e Senhora Thaís Maria Leonel do Carmo, da OAB - São Paulo. 

Senhores Eduardo Storopoli, da Uninove. Senhor Adriano de Castro, do Mackenzie. Senhor Alessandro 

Luiz Oliveira Azzoni, da Associação Comercial. Senhor Mário Esteves da Silva, da FIESP. Senhor Jorge Doi, 

do SIMPI. Marta Amélia de Oliveira Campos, da ABES. Senhor Sérgio Kipnis, da IAB. Senhor Ricardo 

Patah, da UGT. Senhor Heleno Benedito da Silva, da Força Sindical. Senhor Quintino José Viana, da 

Associação Brasileira de Ousadia Popular. Senhor Otacílio de Oliveira Andrade Júnior, da Associação 

Educacional Espaço Novo. Senhora Beatriz Elvira Fábregues, do Espaço Múltiplo de Inclusão Social. 

Senhor Luiz Ferrua, da SAJAPE. Senhora Cristina Antunes, da Ciranda. Armelindo Passoni, Instituto de 

Tecnologia Social. Senhor Ivo Carlos Valêncio, Câmara Regional da Sociedade de Amigos de Bairros do 

Vale do Aricanduva. Senhor Alexandre Falcão de Araújo, Associação Aliança Libertária Meio Ambiente. 

Senhor Antônio Rocha da Silva, da AVEPEMA. Senhora Dayana Bueno, da APETRES. Senhor Ângelo 

Iervolino, da S.A.L. Senhora Ros Mari Zenha, da AAJB. Senhora Maria Laura Fogaça Zei, da ASSAMPALBA. 

Senhor Heitor Marzagão Tommasini, Associação Moradores do Jardim Saúde. Iênidis Benfatti, Viva 

Pacaembu. Senhor Daniel Basseto Jatobá, Polícia Militar Ambiental. Senhor Fernando Francisco Janes, 

Polícia Militar Ambiental. E da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a senhora Hélia Pereira, senhor 

Milton Tadeu Motta e a senhora Maria Raquel Pacheco. A todos vocês, que já eram membros e já 

trabalhavam aqui, junto com a gente, o CADES, também desejo sucesso e sorte a todos nós. Eu vou 

passar a palavra para o Coordenador Geral, o senhor Luis Eduardo Damasceno. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Bom dia a todos. Parabéns. Sejam bem-vindos. Nós temos 

um trabalho muito grande pela frente. Pela ordem, item 3, sugestões para inclusão na pauta desta 

reunião. Se alguém tiver, por gentileza.  

Cons. Cristina Antunes: Cristina Antunes.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Cristina. Agora vamos à ordem do dia. Primeiro, votação do 

calendário das reuniões plenárias. Perdão. Pulamos aqui a discussão e votação da ata da reunião anterior, 
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vamos passar para o final. Ordem do dia, votação do calendário das Reuniões Plenárias Ordinárias do 

CADES para 2013 que está sendo projetada. Os senhores receberam com antecedência. E vamos colocar 

em votação. Se todo mundo estiver de acordo fiquem como estão. Aprovado o Calendário das 

Reuniões Plenárias do CADES para 2013. Item 2. Deliberação sobre as diretrizes anuais para 

utilização dos recursos do FEMA, para o ano de 2013. E eu peço para o Secretário Executivo do FEMA, o 

Rubens Borges, fazer a apresentação. Por gentileza. E também apresentar o Relatório de Atividades de 

2012.  

Secretário Executivo Rubens Borges: Bom dia a todos. Bem-vindos aos novos Conselheiros. Desejo 

boa sorte. Desejo boa sorte no trabalho. Alguns Conselheiros já são velhos conhecidos. Não velhos 

conhecidos, porque senão, isso denuncia a nossa idade, mas já conhecidos. E eu estou aqui para 

apresentar a proposta de diretrizes da utilização dos recursos do FEMA. Só para explicar para os novos 

conselheiros o que significa isso. Anualmente, esse Conselho tem como atribuição, estabelecer quais são 

as diretrizes de aplicação de recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. Esse Fundo também é vinculado à Secretaria de Governo. Ele tem recursos disponíveis para 

aplicação (incompreensível) projetos, e sustentabilidade (incompreensível) preservação ambiental. Então, 

como atribuição desse Conselho, dentro das diretrizes. Essas diretrizes são propostas de acordo com a 

política municipal de meio ambiente. (incompreensível). Então eu vou ler um a uma, os conselheiros 

poderão discutir (incompreensível). E ao final, a gente pode (incompreensível), é uma decisão deste 

conselho. Então nos termos do artigo 32 da Lei 14.887 e o Decreto 52 e 53 (trecho incompreensível). 

Obedecidas as leis estaduais e federais. Então, como proposta, nós temos: item 1, proteção à 

biodiversidade, fauna e flora. Proteção aos recursos hídricos. Melhoria da qualidade do ar, mudanças 

climáticas, (incompreensível) expansão e conservação de áreas verdes (incompreensível), fortalecimento 

do sistema (incompreensível), educação ambiental, cultura de paz, mediação de conflito (trecho 

incompreensível), apoio à política de reciclagem, viabilização e redução de resíduos sólidos na cidade de 

São Paulo, (trecho incompreensível). Apoio a políticas (trecho incompreensível). Apoio a políticas de 

ambientais necessárias à implantação de áreas verdes (incompreensível). Apoio a políticas de incentivo a 

serviços ambientais (trecho incompreensível). (trecho incompreensível). Apoio a implementação de 

(trecho incompreensível). (trecho incompreensível). Então essas são as políticas municipais de Meio 

Ambiente, e (trecho incompreensível). Eu abro a palavra aos Conselheiros, e se quiserem fazer perguntas, 

ou sugestões, com relação (trecho incompreensível). 

Cons. Ros Mari: Bom dia, senhor Secretário. Senhor Coordenador do CADES. Bom dia aos colegas 

presentes. Eu queria aproveitar a oportunidade, Secretário Ricardo Teixeira, que nós estamos iniciando 
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uma nova gestão, para pedir que nós possamos refletir, não necessariamente agora, inclusive esse é um 

dos itens de proposta que eu estou fazendo, até para uma próxima reunião, com relação a essa definição 

de prioridades para alocação de recursos do FEMA. E gostaria de considerar o seguinte e arrazoado: a lei 

que criou, e, o decreto que regulamentou o FEMA, Secretário, exigia a utilização de um diagnóstico 

ambiental da cidade, baseado em indicadores. E para tal, à época, a própria equipe da Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente, aliás, na época, bastante parabenizada pela qualidade do trabalho, elaborou 

um trabalho GEOCIDADES, que era exatamente um sistema de indicadores para acompanhamento das 

questões e das diretrizes de natureza ambiental da cidade. Isso foi pensado, na época, pelas equipes 

técnicas da Secretaria, para ser um documento de atualização constante, na medida que se trata de um 

sistema de indicadores. E esses indicadores, eles iriam subsidiar, era a idéia, todo início de ano, a 

atuação do CADES, quer dizer, um substrato objetivo de para onde nós iríamos caminhar. E também 

para escolha criteriosa da aplicação do dinheiro do FEMA. Infelizmente, a meu ver, isso é uma opinião 

pessoal, Secretário, em 2009, o então Secretário aprovou a lei de revisão da Secretaria. E à época, 

inclusive, eu, particularmente, me manifestei contra uma série de pontos que estavam sendo alterados. E 

esta exigência da existência de um diagnóstico fundamentado, feito pelas equipes técnicas que se 

consolidou no GEOCIDADES, o sistema de indicadores, foi suprimida. Foi suprimida e eu, na época, e 

ainda agora, considero isso um enorme retrocesso. Porque enfraqueceu, inclusive, enterrou a 

possibilidade da área técnica da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente continuar a aperfeiçoar a 

construção e o uso dos indicadores ambientais. Nesse sentido, Secretário, eu peço que nós possamos 

repensar, refletir sobre isso. Eu entendo que é preciso resgatar a importância de contar-se com estudos, 

como foi o caso do GEOCIDADES de São Paulo, feito aqui pela Secretaria, e um sistema de indicadores 

ambientais para definição de prioridades e para uma gestão que eu considero, dos recursos públicos, 

democrática e transparente, baseada em subsídios técnicos, e não outras lógicas inadequadas ao que 

nós entendemos que seja realmente uma gestão pública e inteligente, da cidade. Então, é óbvio que não 

vou discutir aqui o conteúdo disso, mas eu gostaria de propor, além de alguns outros índices que depois, 

ao final da reunião eu pedirei a palavra, que essa questão entre como uma próxima pauta de uma 

próxima reunião de nosso Conselho. Obrigada.  

Secretário Ricardo Teixeira: Cita o teu nome, por gentileza, que a gente está gravando. 

Cons. Ros Mari: Pois não. Desculpe. Meu nome é Ros Mari, eu represento a Região Macro Oeste 1 - 

Lapa, Pinheiros e Butantã, Secretário. Obrigada. 

Secretário Ricardo Teixeira: Obrigado. 
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Cons. Ângela Branco: Bom dia a todos presentes. Ângela Branco - Guarda Civil Metropolitana, da 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Eu só gostaria de solicitar se existe a possibilidade, no item 

Fortalecimento do Sistema de Fiscalização e Controle, que especifica da SVMA, a inclusão da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana, também. Por conta de todo contingente da Guarda Ambiental.  

Cons. Cristina Antunes: Bom dia a todos. Bom dia, Secretário. Cristina Antunes, sou da Ciranda, 

represento a Macro-Região Sul 2. A minha pergunta, Rubens, é a seguinte: esse roteiro é o mesmo que 

as subprefeituras deverão seguir, no caso de demanda espontânea? Ou pode ser incluído algum outro 

tema, fora desses?  

Secretário Executivo Rubens Borges: Na verdade, (trecho incompreensível). E, se eventualmente, 

surgir algum projeto que não esteja contemplado numa dessas diretrizes (incompreensível), porque não 

foi aprovado por esse conselho. (trecho incompreensível). ...procurou ter uma abrangência maior (trecho 

incompreensível). 

Cons. Cristina Antunes: Mas quando você coloca fortalecimento do sistema de fiscalização, daí então, 

tendo abrangência suficiente para, por exemplo, programar projetos ou solicitações para fortalecimento 

dos DGD’s?  

Secretário Executivo Rubens Borges: Seria fiscalização (trecho incompreensível).  

Cons. Cristina Antunes: Obrigada.  

Secretário Executivo Rubens Borges: Acho que a gente pode anotar sugestões, ou se (trecho 

incompreensível). Põe em votação ao final. Ao final dá sugestões e a gente coloca sugestões.  

Cons. Ros Mari: Eu gostaria de reiterar, Secretário, que eu gostaria que a equipe da Secretaria, à luz 

dos trabalhos feitos, mas eu acho que nós precisamos rever essas prioridades, foram prioridades 

definidas à luz de uma política definida em uma gestão passada. Eu acho que nós não chegamos ainda, 

sequer, a discutir aqui, qual é a nova política municipal do Meio Ambiente. Desculpe. Secretário, eu estou 

com muita expectativa aí, na sua presença, para saber qual é a política municipal de Meio Ambiente. 

Então vejam, é uma questão de lógica. Eu sugiro que nós não votemos isso agora. Por quê? Porque se 

essas diretrizes forem definidas em relação a uma política ambiental municipal anterior, Secretário, eu 

acho que nós precisamos nos debruçar um pouquinho mais cuidadosamente na atual política municipal, 

que provavelmente vai nos ser exposta, à luz desse trabalho feito pelas equipes da Secretaria, e ver se 

realmente, essas priorizações, elas se mantêm ou não, para que nós tenhamos o máximo de cuidado 

com a utilização dos recursos públicos que vamos ter. Então, eu gostaria de encaminhar que esse 
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assunto fosse refletido à luz da nova política municipal de Meio Ambiente, e nós votássemos isso em uma 

nova oportunidade. É minha opinião. 

Secretário Adjunto Manoel Victor: Com licença. Manoel Victor, Secretário Adjunto da SVMA. Essas 

diretrizes não representam diretrizes da administração passada. São diretrizes colocadas pela 

administração atual, em consonância com as diretrizes gerais, que já existiam para utilização dos 

recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, do FEMA, e elas são primordiais para serem votadas pelo 

CADES, porque sem elas, nós não podemos começar a utilizar o Fundo nos projetos que venham da 

sociedade. Então, elas são diretrizes amplas, que contemplam como os senhores podem ver uma gama 

muito grande de atuações que podem ser feitas dentro daquilo que preconiza a legislação para utilização 

do Fundo. Então, não são diretrizes gestadas em uma administração anterior. São diretrizes gerais, muito 

amplas, e estão consolidadas pela administração atual. Então, a idéia é que nessa primeira reunião aqui 

do CADES, a gente possa colocá-las, como estão sendo colocadas para o conhecimento e também para 

inclusão, substituição, enfim, pelos membros do CADES, mas que a gente já decida sair com uma 

votação, porque enquanto isso não ocorrer, nós ficamos com o fundo paralisado. Não poderemos utilizar 

o fundo enquanto isso não estiver decidido aqui, por esse colegiado.  

Cons. Abel: Abel - AVEPEMA, Leste 2. Mas isso não inviabiliza da gente conhecer as diretrizes melhor, 

um pouco, concorda? Exatamente. Elas estão sendo colocadas para ciência, ou seja, quando se nós 

pegamos ali, proteção à biodiversidade, fauna e flora, a amplitude disso é total. Outra coisa que eu 

queria... 

Secretário Adjunto Manoel Victor: Se as diretrizes forem ações ou metas muito fechadas, não se 

consegue utilizar o recurso do FEMA. Porque cada entidade que se candidatar à utilização do recurso, se 

as diretrizes não forem amplas, não forem abrangentes, começa a se restringir a possibilidade de 

concessão dos recursos do Fundo. Então por isso mesmo, são diretrizes gerais. Mais geral do que 

proteção à biodiversidade, amplamente, ou proteção aos recursos hídricos, quer dizer, não dá para falar 

assim: “proteção aos recursos hídricos provenientes de determinadas fontes.” Começa a se restringir a 

possibilidade. Então, diretrizes são diretrizes. São normas, são balizadores gerais. E, aliás, essas 

diretrizes, elas foram sendo implementadas ao longo dos anos, aprimoradas por cada gestão do Verde e 

do Meio Ambiente. Muitas delas são universais, que não poderiam nem deixar de existir como diretriz. 

Então, é só essa colocação que eu queria colocar para reflexão.  

Cons. Maria Cristina: Uma colocação. Maria Cristina, da OAB. Eu vejo assim, o decreto já dá uma 

amplitude que dá para nós colocarmos assim, uma interpretação simplória da norma jurídica aqui posta. 
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Dá essa percepção. O que eu vejo, hoje eu estou com muita expectativa aqui, com o Secretário, é que 

eu acho assim, que as questões ambientais, esse Conselho, nós temos que desburocratizar. Sim, 

obviamente, tomar as cautelas devidas com as questões legais. Sempre levando em consideração 

ditames da própria Constituição Federal, que é o Meio Ambiente e qualidade de vida para todos. São 

Paulo está um caos. Eu vejo muitas instituições aqui, pelo terceiro mandato, dois como suplente, agora 

como titular, que eu acho assim: está no momento... a crise que nós passamos em São Paulo, trânsito, 

com relação à poluição do ar etc., que afeta o Meio Ambiente, não dá mais para que nós, principalmente 

desse Conselho, ficamos com uma série de burocratizações. Eu sinto às vezes, aqui, essa longa história, 

não que as gestões anteriores não tenham essa preocupação, mas eu me sinto assim, eu vejo sempre 

uma questão utópica. E nunca resolvemos essas questões. Eu sei, concordo plenamente com a Ros, com 

a Conselheira, estou de acordo com o Conselheiro, quando colocou essa questão do norte, diretrizes. E 

aqui já dá uma amplitude para tudo. Quer dizer, é um fundo, que nós temos que pegar esse fundo que 

já está de longa data, e aplicarmos. E óbvio que vai ter todo controle, por parte desse Conselho, e a 

própria Ordem dos Advogados, que também nós vamos estar em parceria, acompanhando. Mas eu acho 

que esse é o momento dessa gestão, Secretário, se me permite aqui. 

Cons. Ros Mari: Bem, eu só vou terminar colocando o seguinte: que de qualquer maneira, Secretário, 

eu ainda acho que a amplitude, ela não é uma virtude. Não é amplitude versus restrição. A questão é 

que os temas são amplos, e eu gostaria que as próprias equipes da Secretaria do Verde, que tem 

estudado determinados temas a fundo, pudessem nos dizer, com mais precisão, dentro daquele tema 

amplo, aonde está o principal desafio, para que o dinheiro fosse utilizado de uma maneira... Eu não 

estou discutindo se vai ser controlado o dinheiro, quem é que vai controlar. Não é essa a minha 

preocupação. Mas que o recurso fosse usado de uma maneira eficiente e eficaz. Por exemplo, senhor, 

quando se fala em contaminação de águas, o espectro é amplo. Quer dizer, qual é o desafio principal 

que estamos vivendo hoje, no município, à luz da nova política de Meio Ambiente municipal? As equipes 

técnicas da Secretaria sabem disso. Elas lidam com o dia a dia do conhecimento técnico. E talvez, isso 

ajudasse e subsidiasse a se financiar projetos que efetivamente vão ao encontro de ajudar a resolução 

desses desafios, de uma maneira mais adequada. Essa é a minha posição. Quer dizer, a amplitude não é 

necessariamente uma virtude. Porque nela cabe tudo. E muitas vezes, a gente não sabe muito bem qual 

é o resultado, no que aquilo foi aplicado. E eu acho que a equipe técnica da Secretaria tem essa 

competência para nos ajudar nesse balizamento. Era isso, Secretário.  

Cons.Cristina Antunes: Eu queria propor uma coisa também, de uma questão intermediária... 
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Secretário Ricardo Teixeira: Por gentileza, se identifique.  

Cons.Cristina Antunes: Cristina Antunes Ciranda. O que a Ros Mari colocou de início, é a questão dos 

indicadores. O fato de esse trabalho ter sido meio deixado de lado, inviabiliza a gente a aprovar isso 

daqui. Mas, seria fundamental retomar esse trabalho que vai servir de orientação na aprovação dos 

projetos que venham a ser colocados. Vocês têm ainda, projetos em análise, não é, Rubens? Então, e 

que isso daqui seja um norte. Que seja uma referência, um parâmetro para análise dos projetos. E não 

necessariamente um entrave para aprovação desse grande escopo que está colocado. Então, eu sugiro 

que a gente vote, sim, hoje, mas com o compromisso de que esse trabalho dos indicadores seja 

retomado, seja atualizado, porque é uma necessidade, e que seja, de fato, utilizado no momento da 

análise dos projetos colocados. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Vamos colocar em votação, então.  

Cons.Walter Pires: Bom dia a todos. Walter Pires, Secretaria Municipal de Cultura. Duas observações, a 

sugestão no sentido do que a Cristina colocou. Acho que é possível a aprovação desse conjunto de 

diretrizes durante a evolução da discussão da política nessa gestão, isso poderá ser rediscutido, 

novamente, pelo Conselho, e ajustada a prioridade dessas diretrizes, enfim. Eu quero fazer uma sugestão 

também, no caso, mais vinculado a algumas carências que a própria Secretaria de Cultura tem, em 

relação, muitas vezes, a pedidos de preservação ou tombamento de algumas áreas verdes ou parques 

públicos na cidade de São Paulo. Vários são protegidos pela legislação de tombamento, pelo 

CONDEPHAAT, pelo CONPRESP, até pelo IPHAN, (incompreensível) Parque Trianon, Parque Ibirapuera, 

onde nós estamos, enfim, e muitos outros. Nós temos dificuldade, no caso da Secretaria de Cultura, de, 

apesar do apoio importante da Secretaria do Verde, nos estudos científicos que podem embasar a 

seleção, a escolha, ou diretrizes de preservação dessas áreas a serem preservadas. Então, eu acho que 

seria interessante se fosse possível, incluir como um ajuste nas diretrizes, com a possibilidade do FEMA 

subsidiar ou até apoiar estudos históricos e científicos que envolvem a conservação e preservação dessas 

áreas naturais. Enfim, ajustar um pouquinho, permitindo que, eventualmente, universidades, associações, 

possam fazer estudos científicos históricos, que subsidiem até a escolha de áreas a serem protegidas, 

não só por lei ambiental, mas por leis, eventualmente, de preservação, até o zoneamento, como os 

ZEPEC, enfim. São informações que nem sempre a Secretaria de Cultura pode produzir. Seria 

interessante multiplicar a possibilidade de elaboração desses estudos com o recurso do FEMA. Só isso. 

Obrigado. 
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Cons. Cristina Antunes: Posso fazer um questionamento para o Walter? Walter, essa função já não 

está embutida na função da Secretaria? Porque a gente não pode subsidiar, com recurso público, um 

fundo público, funções que já deveriam estar contempladas no orçamento e para as quais, a Secretaria 

deveria estar equipada. A gente, na verdade, tem feito isso gratuitamente. Mas na verdade, isso é uma 

função, já prevista na atribuição da Secretaria, é o que eu entendo. 

Cons. Walter Pires: Entendo assim, e acho que isso tem que ser reforçado criando equipes e 

aperfeiçoando os departamentos e as áreas todas. A secretaria do Verde, seus vários departamento, tem 

subsidiado muito os trabalhos do próprio Patrimônio Histórico. Mas na prática, na realidade, há um 

enorme universo de dados e de informações a serem processadas, que os departamentos não têm 

condição de atender isso na rapidez necessária. Então, ter apoio de outros tipos de pesquisas externas, 

eu acho que é interessante. Não é prioritário, prioridade, talvez, total para o FEMA, mas pode ser uma 

abertura para que estudos possam ser feitos com recursos do FEMA. Só uma sugestão.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Pela ordem. Vamos à votação. Já foi anotado, Walter. 

Vamos à votação... 

Cons. Ros Mari: Só um minutinho, Secretário. O senhor, por gentileza, eu preciso desse dado para eu 

poder votar com consciência aqui. O senhor teria uma perspectiva de horizonte, de quando esse trabalho 

de indicadores poderia ser retomado? Porque isso já foi falado em outras oportunidades, então, senão, 

ficam, desculpe, com todo respeito, Cristina, ficam palavras ao vento. A gente diz tudo bem. Agora não. 

Mas quando for retomado. Quando que as equipes da Secretaria poderiam, eventualmente, estar 

retomando esse trabalho? Tem um horizonte? 

Secretário Ricardo Teixeira: Usando a sua palavra, você está propondo para uma reunião de uma 

próxima discussão. Então eu não posso te responder agora. Também preciso aprender. Você falou que é 

uma proposta para uma inclusão de uma nova pauta.  

Cons. Ros Mari: Não. Sim. No Conselho. Agora, enquanto estrutura da Secretaria, Secretário... 

Secretário Ricardo Teixeira: A estrutura da Secretaria precisa ser estudada e virar lei. Como você 

disse: teve uma lei que tirou essa atribuição. Para ser colocada, temos que ter outra lei. Eu entendo que 

a gente pode fazer sem lei. Mas eu não quero te responder isso. Eu quero que a gente faça uma 

discussão, como você propôs.  

Cons. Ros Mari: Deixa eu só entender, Secretário. Uma coisa não tem a ver com a outra. Isso foi 

retirado pelo Secretário anterior, do FEMA. Da lei do FEMA. Não tem, absolutamente, a ver com a 
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Secretaria. As equipes técnicas da Secretaria fizeram esse trabalho. E o que eu gostaria era que pudesse 

haver o compromisso dele ser retomado pelas equipes técnicas da Secretaria, com a brevidade que o 

caso requer, até para que a gente possa atender essa preocupação que você levantou, Cristina. As duas 

coisas não tem... É isso que eu queria saber. Haveria esse compromisso, Secretário?  

Secretário Ricardo Teixeira: Então, eu acho que para votação das diretrizes... Desculpe se eu não 

entendi na minha ignorância. Independe da minha resposta que eu vou te dar. Eu acho que o que você 

está pedindo já é intrínseco da Secretaria. Eu uso a tua palavra: vamos fazer uma discussão para isso. 

Qual é a prioridade? Vai ser a número 1 ou a número 9 da Secretaria? Não sei te dizer agora. Com a 

capacidade de técnicos que a gente tem, e com as diretrizes já dadas, e aqui apontadas, qual será a 

prioridade? Não sei te dizer. Então, eu acabo o que você está pedindo, mas eu te peço que a gente 

coloque em uma reunião essa pauta, que é importante.  

Cons. Ros Mari: Ok. E o senhor retoma isso no âmbito da própria secretaria? 

Secretário Ricardo Teixeira: Nós. Nós. 

Cons. Ros Mari: Não, não, não. Nós, tudo bem. Mas no âmbito da própria Secretaria?  

Secretário Ricardo Teixeira: Claro, claro. 

Cons. Ros Mari: Certo. Perfeito, Secretário. Obrigada.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Vamos colocar em votação? Os que permanecerem 

sentados, como estão... Votado. A favor ou contra?  

Cons. Ros Mari: Meu voto é favorável, com ressalva, queria que constasse em ata, de que há,  

compromisso do Secretário, de retomar, dentro do âmbito da estrutura da Secretaria, e depois, trazer 

isso ao Conselho, a retomada dos estudos dos indicadores ambientais. Esse é o meu voto. Obrigada, 

Secretário. 

Cons. Abel: Eu acompanho o voto da companheira, Abel, Leste 2.  

Secretário Executivo Rubens Borges: Bom, posso continuar então? 

Secretário Ricardo Teixeira: Por gentileza. 

Secretário Executivo Rubens Borges: Tendo sido aprovado com as inclusões sugeridas, aqui. Acho 

que a Ocleres anotou, não é, Patrícia? 
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Secretário Ricardo Teixeira: Só há uma dúvida na questão da GCM. Todos entenderam que está 

incluso a GCM, no item? Todo mundo concorda?  

Cons. Ângela Branco: Só uma observação, Secretário. Não colocar GCM, mas Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana, por favor. Obrigada.  

Secretário Executivo Rubens Borges: Então, só continuando, senhores Conselheiros, eu lembro que, 

embora as diretrizes aqui estejam aprovadas por esse Conselho, os projetos, em si, são analisados caso 

a caso pelas equipes técnicas da Secretaria, e submetidos à aprovação do Conselho do Fundo do Meio 

Ambiente. Então, embora a diretriz acolha alguns projetos, eles são analisados individualmente.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Pela ordem. Antes do senhor prosseguir, vamos aproveitar 

também, a votação da ata anterior que foi distribuída. Alguém tem alguma alteração? Se não tiver, 

votaremos nesse momento. Todo mundo de acordo? Ata aprovada.  

Secretário Executivo Rubens Borges: Então, dando continuidade, eu ainda vou permanecer mais 

alguns minutos com a palavra, eu acho que até atendendo um anseio da Conselheira Ros Mari, quando 

ela diz da aplicação dos recursos, anualmente, também, o CONFEMA, ele faz uma apresentação das suas 

atividades do ano anterior, e o FEMA também esclarece aqui os recursos aplicados. E esse relatório é um 

relatório anual das atividades do CONFEMA, do exercício passado, 2012, que foi apresentado para aquele 

Conselho na reunião de ontem, do CONFEMA ontem, e hoje a do CADES, e foi aprovado por aquele 

Conselho. Então, para que vocês tenham conhecimento das atividades do CONFEMA e do Fundo no ano 

passado, aqui tem uma descrição da criação da lei, da reestruturação da Secretaria, e consequentemente 

do Conselho, em 2009, pela aprovação da lei 14.887/2009. E aí, eu vou pedir que você passe as pautas, 

porque elas constam do relatório, mas são os assuntos que foram discutidos. Enquanto ele acerta, só 

para esclarecer. Ao longo do ano foram realizadas 17 reuniões, entre as reuniões ordinárias e 

extraordinárias. Foram 11 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias, que discutiram, exatamente, projetos 

que foram apresentados para uso do recurso do Fundo, e essas reuniões, no relatório que vocês 

receberam, inclusive, por e-mail, constam todas as pautas e os projetos que foram submetidos à 

apreciação do CONFEMA. Essas 17 reuniões implicaram em resoluções daquele Conselho, que foram 67 

resoluções relativas à aprovação ou não-aprovação de projetos e discussões daquele Conselho. Essas 

resoluções se encontram disponíveis no siteda Secretaria, na página do FEMA. Ao longo do exercício de 

2012, a Secretaria lançou o edital número 09/2012, cuja linha de apoio é a implementação de estratégias 

na geração, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos no município de São Paulo. Então quando nós 

definimos um tema para um edital, por exemplo, nós consultamos a legislação, e as diretrizes do CADES, 
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para que ela seja contemplada. Então, ao longo do ano de 2012, houve o primeiro passo, que foi o 

recebimento dos projetos, que ocorreu entre março e maio de 2012. A discussão e análise de cada 

projeto, individualmente, pela Comissão de Avaliação de Projetos, que foi realizada no período de março 

a novembro, dado o número de projetos que nós recebemos. Então, acabou se estendendo um pouco 

além do que a gente previa. A avaliação e deliberação do CONFEMA, com relação ao parecer técnico de 

cada um desses projetos, e a aprovação ou não desses projetos se deu ao longo do ano. À medida que 

eles iam sendo analisados, iam sendo submetidos ao Conselho. E atualmente, as instituições cujos 

projetos foram aprovados, estão providenciando a documentação exigida para assinatura dos convênios, 

dos projetos que efetivamente foram aprovados. Nós tivemos 10 projetos selecionados. 11, com a 

votação de ontem, que teve mais um projeto aprovado. Então, de todos os projetos recebidos, 11 foram 

aprovados, e a gente, esse ano, já vai partir para a assinatura dos convênios, e o início da realização 

desses projetos. Ao longo de 2012, nós assinamos 7 convênios... Então, projetos que firmaram convênio 

em 2012: relativos ao edital FEMA número 6 ainda, aqui, ainda tinha algumas pendências com relação à 

documentação, ou que a entidade tinha vários projetos simultâneos, então, por uma questão de 

precaução, a administração optou por aguardar o término daqueles projetos, para iniciar novos projetos. 

Para que a instituição tivesse condições de conduzir vários projetos, ou mais de um projeto ao mesmo 

tempo. Ao longo do ano foram assinados dois convênios relativos ao edital FEMA 06, quatro projetos 

relativos ao edital FEMA 07. Ali constam os valores de cada um dos projetos, e um projeto do edital 

FEMA 08, que foi assinado ao longo do tempo. Então nós já tínhamos projetos em andamento, que já 

tinham sido assinados nos anos anteriores, que continuavam em andamento, e foram acrescentados 

esses 7 projetos. Dos recursos de Créditos de Carbono, em 2012, foi realizado o terceiro leilão de Crédito 

de Carbono, que implicou em uma contribuição para o FEMA, de R$ 4.532.000,00. E esses leilões de 

Crédito de Carbono deixaram de ocorrer por dois anos, quase três anos seguidos, por conta da questão 

da economia internacional, da desvalorização das RCE’s, então a administração anterior optou por 

aguardar uma valorização dos RCE’s, das reduções certificadas, para que pudesse haver um novo leilão. 

Em setembro do ano passado foi executado o leilão. E para vocês terem ideia, os dois primeiros leilões, 

primeiro leilão, a RCE foi vendida cerca de € 12, € 12,70, se eu não me engano, o segundo leilão chegou 

a 19 euros, e o terceiro leilão fechou em € 3,20 por redução certificada. Então, houve uma queda muito 

grande no valor das reduções certificadas no mercado internacional, e isso implicou em uma queda 

também, da previsão de arrecadação do fundo com aplicação dos recursos de Crédito de Carbono. Aqui 

eu tenho a relação dos projetos e os respectivos valores dos projetos apresentados, e aonde foram 

aplicados os recursos de Crédito de Carbono. Então deu um total de R$ 23.961.494,00 de Créditos de 
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Carbono, que foram aplicados, efetivamente, em 2012. Os projetos financiados com recursos das multas 

de Inspeção Veicular, então, só para explicar, os veículos que são multados por falta de inspeção, o valor 

da multa é canalizado para o FEMA, e ele é aplicado por uma deliberação do próprio Conselho, e por 

conta da origem do recurso, ele é aplicado em ações de transporte sustentável. Então, foram aprovados 

2 projetos, que foi a modernização da infraestrutura do sistema do trólebus, no valor de R$ 5.010.000,00 

aproximadamente, um pouco mais. E a modernização da infraestrutura elétrica do trólebus do trecho 

Celso Garcia, Paes de Barros e Vila Formosa. O primeiro, na região de São Mateus. Não está colocado ali, 

mas a informação é que foi o sistema de São Mateus. E esse segundo foi R$ 15.939.000,00. Então deu 

um total de R$ 20.000.000,00. Dos projetos financiados com recursos de Termos de Compensação 

Ambiental, existe uma deliberação, primeiro pela Câmara de Compensação Ambiental, da aplicação 

desses recursos, e os projetos são encaminhados para o CONFEMA, para utilização desses recursos, 

principalmente na implantação de áreas verdes. Então até agora, a maior parte dos recursos aplicados foi 

em desapropriação de áreas para implantação de novas áreas verdes. Então eu tenho aqui a relação de 

todas as áreas que foram desapropriadas ou complementação de valores quando existe uma decisão 

judicial. Todos esses projetos foram apresentados e aprovados pelo CONFEMA, e que resultou em um 

total de R$ 38.729.115,80. Para 2013, os projetos de Crédito de Carbono, das Compensações Ambientais, 

esse é uma demanda, que ela ocorre ao longo do ano, então não há como prever o quanto de recursos 

será aplicado ao longo desse ano. A gente faz uma estimativa na realização do orçamento de programa, 

mas é uma estimativa. Então eu coloquei aqui nesse relatório, como previsão de aplicação, porque não 

há uma certeza desses valores. O que nós temos certeza, são dos projetos que se encontram em 

andamento, então, dos editais, 06, 07, 08 e 09, isso implica cerca de R$ 1.931.000,00, que são projetos 

financiados para organizações não-governamentais, e que a gente tem certeza, que já assinou o 

convênio, que serão aplicados esses recursos. A previsão que nós temos para aplicação de recursos de 

projetos financiados para as ONGs é de R$ 1.900.000,00 aproximadamente. O restante, ao longo do ano, 

a demanda que vai indicar quais são os montantes. Pergunto se há alguma dúvida, algum 

questionamento, complementação de informação? Não? Bom, esse relatório independe de votação. Ele é 

mais um retorno das atividades do CONFEMA, então eu volto a palavra para o Coordenador da Mesa, 

para dar continuidade na reunião. Obrigado. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Vamos ao próximo item da ordem do dia. Apresentação 

sobre o funcionamento do CADES, pela Secretária Executiva Ocleres Harkot.  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Bom dia. Meu nome é Ocleres Harkot. Sou secretária executiva 

do CADES. Eu quero parabenizar os novos Conselheiros. E parabenizar também, as mulheres aqui 
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presentes, pelo Dia Internacional da Mulher, a mulher que geralmente cumpre tripla jornada de trabalho, 

a mulher que conquistou que está aqui hoje. E deixar uma mensagem, uma reflexão nesse dia de hoje, 

que vocês sempre sonhem, cada dia mais, porque os sonhos é matéria-prima para a felicidade. Obrigada. 

Bom, eu vou apresentar o CADES, mas eu quero informar a vocês que toda essa apresentação foi 

disponibilizada para os novos Conselheiros, em uma mídia, que já entregue. Nós temos, no nosso site da 

Secretaria, o ícone CADES, também com todas as informações, portanto, tudo que está sendo falado 

aqui, está disponível, e já foi informado para vocês. Então eu vou ser breve. O CADES é o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do município de São Paulo. Só a título de 

informação, nós temos o órgão nacional que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional, o CONSEMA, que 

é o Conselho Estadual, e o CADES, que é o Conselho Municipal. Ele é um órgão consultivo e deliberativo. 

Isso que eu falei agora, os exemplos de Conselho. Ele é um órgão consultivo e deliberativo em questões 

referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do Meio Ambiente natural, 

construído, e do trabalho em todo o território do município de São Paulo. E a formação do CADES é 

composto por um plenário, que é esse que está sendo aqui, executado hoje, a presidência, que é 

presidido pelo nosso Secretário Municipal do Meio Ambiente, a Coordenação Geral, através da pessoa do 

Luiz Eduardo Damasceno, Secretária Executiva, Câmaras Técnicas e Comissões Especiais. Eu pediria 

também para informar a vocês, aos novos Conselheiros, que receberam uma ficha sobre câmaras 

técnicas. Gostaria que vocês deixassem aqui no término, preenchidas, e também a ficha de Conselheiro, 

que vocês trouxeram hoje. Não esquecer de entregar aqui, para a nossa equipe técnica. E esses temas 

que passam pelo CADES por esse Conselho, são temas relevantes ao município de São Paulo, 

dependendo do tema, ele é submetido à Câmara Técnica, e nós queremos esse ano com a nova gestão, 

fazer um bom trabalho. O Secretário, ele é bem ágil nas tomadas de decisões, então nós temos a certeza 

que nós vamos nos empenhar para progredir nesse Conselho. Então, só para explicar, as Câmaras 

Técnicas, elas têm... esse desenvolvimento industrial, obras viárias, drenagem e transporte, 

parcelamento e uso, mas está nas pastas de vocês, saneamento ambiental, análise de RIVI. Elaboração 

de pauta não consta, mas a gente tem usado pouco no Conselho. Então eu gostaria de saber se tem 

alguém que deseja mais alguma informação, que ao final dos trabalhos, a equipe técnica está para 

dirimir todas as dúvidas. Pois não? 

Cons. Ros Mari: Ocleres, por gentileza. Só um adendo, que essa mídia não chegou até nós. Nós não 

recebemos esse anexo.  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Não. Esse anexo, na verdade...  
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Cons. Ros Mari: Qual é a mídia que você falou que foi ? 

 Secretária Executiva Ocleres Harkot: Não. A mídia é só para os novos Conselheiros. A senhora já é 

Conselheira, a senhora deve ter recebido no ato da sua posse.  

Cons. Ros Mari: Sei, sei. Mas a gente não pode estar recebendo isso novamente?  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Se houver disponibilidade, sim. Aqui, se eu tiver sobressalente.  

Cons. Ros Mari: Eu gostaria.  

(fala sem microfone) 

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Já está disponível. Já está na lei, no artigo, na resolução.  

Cons. Ros Mari: Secretário, eu tenho outro ponto a colocar em relação... 

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Só pela ordem, a senhora, por gentileza, poderia deixar o seu 

nome para gravação, por favor? 

Cons. Ros Mari: Ros Mari, Macro-Oeste 1. Aproveitando a oportunidade, Secretário, que nós estamos 

retomando a gestão, eu queria pedir que, em algum momento, voltasse a ser discutido no âmbito da 

Secretaria e do CADES, uma questão que há muito tempo vem nos preocupando, e eu vou ler aqui, para 

que conste em ata, esse documento. 

Secretário Ricardo Teixeira: Só uma questão de ordem. Deixa ela terminar. Só ela terminar, a gente 

abre a palavra. Porque ela não terminou ainda. É que ela está explicando para os novos conselheiros. 

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Eu só quero explicar para vocês... Desculpa, Secretário. Isso é 

um resumo, porque o caderno da legislação, se vocês puderem observar, é grosso, e esse é um resumo 

feito pela equipe técnica do CADES. Ele não está aqui para provar. Só para informar. Mas o seu tema é 

pertinente ao que eu estou falando? Então, por favor.  

Cons. Ros Mari: Então, é o seguinte, Secretário. Eu vou entregar inclusive eu já deixei esse documento 

protocolado, que é o seguinte: em algum momento nós vamos querer discutir isso, estamos discutindo 

isso, inclusive, em âmbito externo. Em 2009, na gestão anterior, quando houve a aprovação da lei de 

revisão da Secretaria, e a proposição de mudanças ocorreram proposições de mudança no regimento do 

CADES. E ocorreu uma alteração que foi considerada por nós, uma coisa muito ruim. E vou explicar 

porque e acho que agora é o momento disso ser retomado no momento adequado. Naquele momento, 

Secretário, em nome de se garantir uma maior representatividade do CADES, o que é legítimo e 
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democrático, os colegas, inclusive o Abel, outros colegas aqui, da sociedade civil lembra, que acabou se 

ampliando a composição do CADES, por meio da eleição de representantes de base territorial. Então têm 

os representantes das várias vertentes da cidade, obviamente que isso foi um ganho em termos de 

democracia e de representatividade, nenhum problema em relação a isso, eu quero deixar bem claro. 

Ocorre que, em paralelo, houve algo que eu considero, e muitos de nós, da sociedade civil, consideramos 

como um retrocesso, e algo muito ruim. Que aquelas entidades que não têm, Secretário, base territorial, 

elas acabaram saindo do CADES. Então vou dar exemplos concretos para que nós possamos entender. 

Movimentos como Movimento Defenda São Paulo, Rede Nossa São Paulo, Instituto Polis, e outros dessa 

mesma natureza, que são instituições que atuam no território da cidade como um todo, e, portanto não 

têm uma base territorial específica, acabaram, por conta dessa alteração, que na oportunidade nós 

fomos, inclusive, contrários, saindo, e deixaram de compor o CADES. As entidades de âmbito mais amplo. 

Então, nós gostaríamos Secretário, que em algum momento, nós estamos entregando isso para o senhor, 

e que em algum momento esse assunto fosse retomado, porque nós achamos de fundamental 

importância que tenhamos aqui, representantes e Conselheiros com base territorial, óbvio, eu, por 

exemplo, sou um caso típico, portanto, acho muito democrático e importante, mas nós não podemos 

deixar de permitir que aquelas entidades que hoje discutem a cidade na sua totalidade, com uma visão 

mais abrangente e holística, possam estar aqui presentes. Então nós gostaríamos Secretário, de pedir 

que no momento adequado, esse assunto retomasse a pauta e fosse discutido. E para isso, nós estamos 

deixando um documento com o senhor. Muito obrigada.  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Só pela ordem, por favor. Eu vou esclarecer que as ONG’s que 

estão no Conselho, elas são devidamente cadastradas. Sofrem um processo de eleição. E elas foram 

incluídas na nova lei, para, justamente, fazer esse elo entre a sociedade e o governo. Então, nós temos 

que dar oportunidade para todos. Assim como damos a oportunidade para cada membro representativo 

da sociedade, temos também que... 

Cons. Eduardo Della Manna: Pela ordem. Por gentileza.  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Qual o seu nome? 

Cons. Eduardo Della Manna: Eduardo Della Manna.  

(fala sem microfone)  

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Pela ordem... 
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Cons. Beatriz: Eu acho muito importante a solicitação, meu nome é Beatriz Fábregues. Sou arquiteta e 

sou do Espaço Múltiplo de Inclusão Social, que realmente enfoca nos problemas urbanos. E eu acho 

importantíssima a posição da Ros Mari Zenha, porque realmente são institutos sumamente qualificados 

para estar fazendo parte deste Conselho. Obrigada. 

Secretária Executiva Ocleres Harkot: Lembrando que nós temos sempre que pensar na cidade de 

São Paulo como um todo, e deixarmos os nossos questionamentos pessoais. Então, vamos dar 

continuidade.  

Cons. Abel: Os CADES regionais, onde entram? Por exemplo, eu estou com o companheiro do CADES 

da Penha, que está aqui ao meu lado. Os CADES regionais não estão sendo informados das decisões do 

CADES.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: A pauta e os assuntos que têm na ordem do dia são 

divulgados. Pela ordem agora, vamos continuar no item de sugestões para inclusão na pauta das 

próximas reuniões. Quem tiver por gentileza se inscreva. Vamos começar pela senhora. Se identifique.  

Cons. Cristina Antunes: Cristina Antunes. Sul 2. Nós temos duas questões que foram solicitadas pela 

comunidade, para trazer para essa reunião. A primeira questão tem a ver com as sucessivas exonerações 

que estão acontecendo. Estão afetando profundamente o funcionamento dos DGD’s. Vou falar do DGD 

que eu represento que é Santo Amaro, Jabaquara e Cidade Ademar. Nós tínhamos seis especialistas em 

Meio Ambiente, quando precisávamos de pelo menos dez para dar conta de mais de quinhentos e oitenta 

processos que estão em andamento. Vale lembrar que na região de Santo Amaro, quer dizer, nós temos 

as três, mas em Santo Amaro, nós temos intervenções que afetam o meio ambiente diretamente, não só 

relacionados à vegetação e poluição ambiental, mas nós temos a Operação Urbana Águas Espraiadas, 

que tem um impacto forte, a Linha 5 e a Linha Ouro do metrô, que estão em pleno andamento, com 

enorme impacto ambiental, e nós temos hoje, dos seis, dois especialistas em Meio Ambiente, que foi o 

que sobrou lá. Os outros quatro, dois foram transferidos para a Controlar, um foi transferido para o 

DECONT, e o outro já tinha sido exonerado no final da gestão anterior. É absolutamente impraticável 

trabalhar, que a gente espere alguma eficiência, e muito menos eficácia, do DGD nessas condições. Eles 

têm dois computadores. Tem uma área física que foi cedida pela subprefeitura de Santo Amaro, mas este 

cenário reflete uma enorme fantasia em planos da intenção saudável de descentralizar as ações da 

Secretaria, e aproximar a Secretaria da comunidade. Já, a gente ter, por exemplo, três subprefeituras 

desse porte em cada DGD, já é assim, temerário, mas tudo bem. Estamos evoluindo. Antes tínhamos 

duas. Mas sem equipamento, sem condições, e mais, retirando especialistas em meio ambiente que tem 
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nível universitário e especialização para colocar na Controlar, para controlar a Controlar, isso daqui nos 

parece um contra-senso e a nossa demanda é que seja dada atenção aos DGD’s, como se dá atenção a 

qualquer Departamento da Secretaria. Qualquer setor. Caso contrário é melhor fechar. É melhor voltar 

para trás, e parar da gente fingir que nós temos uma descentralização. Nós temos um trabalho imenso, 

feito lá nos DGD’s, mas essa expectativa é extremamente frustrada por esses mecanismos. Então a 

solicitação que a gente faz em relação a isso, é que primeiro, devolvam os nossos especialistas em meio 

ambiente. Quer dizer, são poucos, acho que foi um único concurso. São poucos, mas são pessoas muito 

qualificadas. São qualificadas demais, para ficar olhando carro na fila da Controlar. A outra questão diz 

respeito ao próprio concurso. Existe já, segundo informações, um concurso preparado para ser feito. A 

cidade precisa de muito mais especialistas em meio ambiente, que são os únicos que, segundo a 

legislação, têm a atribuição, prerrogativa de aplicar sanções ambientais. Então estou colocando no 

CADES, que é o fórum que a gente tem, para fazer esse pleito, e que se reconsidere inclusive, o setor, 

DECONT 11, que na verdade, duplica essa função. Essa descentralização não foi total. Existem, por 

exemplo, nós perdemos um Especialista de Meio Ambiente - EMA para o DECONT 11. Isso, com relação 

aos especialistas. Com relação, ainda, às exonerações, Secretário, nós estamos extremamente 

preocupados com funções que estão acontecendo, que estão sendo alteradas, lógico a gente entende, é 

uma mudança de governo, tem realmente uma questão de cargos comissionados, cargos de confiança, 

mas nós temos funções básicas que estão preteridas nessa consideração. Antes de fazer, por exemplo, 

troca de administradores de Parque, eu lamento, o Persoli estava aqui, mas a gente não tem equipe de 

manejo, equipe de segurança. A gente não tem a mínima estrutura, neste momento, para manter 

parques abertos. Então, os administradores que hoje estão segurando esse rabo de foguete, estão sendo 

exonerados. Esses também têm nível superior, estão sendo exonerados, substituídos por pessoas que 

não tem primeiro, nenhum vínculo com a comunidade, nenhum vínculo com a história desses Parques, e 

que não vão se dispor a lavar banheiro, como esses administradores estão fazendo agora. Lavar banheiro 

é uma atribuição que o próprio pessoal já falou que não está prevista no contrato de manejo. Manejo é 

manejo, não é limpeza de manutenção de praças, das áreas verdes. E segurança também não. Então, a 

situação está extremamente grave, para que se pense, de repente, em trocar, ainda por cima, um 

administrador. Então, nós estamos trazendo a nossa solicitação, já passamos isso para o Persoli, estou 

trazendo porque houve uma decisão do Conselho Gestor do Parque do Cordeiro. E os Conselhos Gestores 

dos Parques, na lei, são deliberativos, de fechar o Parque. Não tem a menor possibilidade de manter, se 

a gente não tiver um contrato de emergência. Nós estamos arrastando isso desde outubro. A 

administradora está suportando isso. Está sim, lavando banheiro, que é desvio de função, que é previsto 
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como ilegalidade dentro do regimento da prefeitura, mas a gente não vê horizonte para isso. A 

informação é que tinha que esperar o dissídio da categoria. Já saiu o dissídio, a gente está esperando, a 

previsão é julho. Então, a solicitação do Conselho Gestor que eu estou transmitindo como representante, 

eu sou membro desse Conselho Gestor, é realmente, fechar o Parque. Se a prefeitura não tem condição 

de manter segurança e o básico para freqüência, tem que fechar. Tem que assumir que não é capaz, e 

fecha. Porque isso é risco para os usuários, e é na verdade, é uma desmoralização para a própria 

prefeitura.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Já foi votado. Por gentileza, pela ordem, as sugestões para 

inclusão na pauta, que sejam assuntos do CADES. Depois nós recebemos com maior prazer a sua 

colocação. (trecho incompreensível). Pela ordem, agora. 

Cons. Beatriz: No ano passado, no CADES... . 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Por gentileza. Pela ordem, esse senhor já está inscrito.  

Cláudio Rodrigues: Bom dia a todos. Bom dia a todas. Meu nome é Cláudio Rodrigues. E eu faço parte 

do CADES da Brasilândia, Freguesia do Ó. E estou aqui juntamente com o senhor Quintino, que também 

é membro eleito do nosso CADES, para trazer uma preocupação da nossa região, para compartilhar com 

vocês, aqui do CADES Municipal. Primeiro, eu gostaria de deixar uma pergunta. Eu tenho certeza que o 

Secretário vai saber me responder, mas eu não sei se os outros membros do Conselho sabem. A atual 

situação da implantação do Parque da Brasilândia.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Por gentileza. Pela ordem, desculpe, mas está fora da pauta. 

Aqui nós estamos votando, agora, as sugestões para inclusão na pauta das próximas reuniões.  

Cláudio Rodrigues: É o segundo item. Primeiro é deixar a pergunta. Segundo, pedir para que inclua, 

na próxima pauta, o assunto do Parque da Brasilândia que foi invadido em dezembro do ano passado, e 

corre o risco de não poder ser implantado na nossa região. Obrigado. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Certo. Já está anotado. Por gentileza, senhor Ângelo, com a 

palavra. 

Cons. Ângelo: Bom dia a todos. Ângelo Iervolino, sociedade civil, Leste 3. Fora esse Conselho, eu 

também sou Conselheiro do Conselho da APA do Carmo e do Regional de São Mateus. E não conversei 

com a Cristina, mas uma das falas seria essa questão, principalmente, nós, que todo mundo tem 

bastante áreas de proteção, estamos sofrido muito nessa questão dos agentes, dos técnicos, que foram 

transferidos para a Controlar. Dois na nossa região, nós temos o Parque Natural Municipal, fazendo parte 
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do Carmo, e nós estamos sofrendo muito, pela questão de falta de vigilância. Eu sei que nós estamos 

iniciando um novo período, mas é uma questão... (incompreensível) fim de dezembro até agora, o que 

esse Parque Natural tem sofrido de invasões, então é uma questão que anteriormente a gente já 

conversou nessa casa, que eu gostaria que voltasse essa questão. O terceiro item, voltar a falar sobre 

resíduos. Nós, no ano passado, no ano retrasado, tivemos diversas sessões que a gente só falava em 

resíduo, resíduo, resíduo, o então Presidente do CADES e Secretário nos consultou e foi criado uma 

Comissão Especial sobre resíduo, que inclusive, o trabalho foi muito bom, e dele saiu o Plano Municipal 

do Resíduo Sólidos. Mas só que não anda. Infelizmente, não anda. Está tudo parado. Esperava, não sei 

se chegaram depois, conversar com os novos representantes da Secretaria de Serviços, e o vereador 

hoje não está A questão, a cidade está precisando de mais equipamentos.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Pela ordem. Desculpe, senhor Ângelo. Faça a sugestão de 

pauta? 

Cons. Ângelo: A sugestão de pauta é que seja revista também, e que o CADES, a Secretaria tenha 

maior parceria com a Secretaria de Serviços, para melhorar a questão da coleta seletiva na cidade. Eu 

queria passar para mãos do Secretário, apesar de ser uma APA Estadual, havia um compromisso, desde 

2006, da prefeitura e dessa secretaria, de tornar essa APA um Parque Natural, que é a APA do Iguatemi. 

Ela está em pleno abandono, e também, várias vezes, foi falado a respeito disso. A gente tem que usar 

algum mecanismo para a gente poder... . 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Pela ordem. Só uma coisa. Eu já pus, já falei aqui, vou 

tornar a repetir. Os assuntos para inclusão. O que não for inclusão, após o término. Só uma coisa, por 

gentileza. Após o término, entregue documentos, outros assuntos, a equipe técnica estará aqui para 

atendê-los a todos, sem nenhum problema, está bom?  

Cons. Ângelo: O senhor vai me desculpar, mas eu acho que esses assuntos, que tanto eu, como os 

outros companheiros, estão levando, são assuntos que nós temos de discutir, e fazer inclusão nessa casa. 

Nós estamos aqui seis, oito anos trabalhando para a comunidade, para isso.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Não. Mas eu não estou (incompreensível).  

Cons. Ângelo: Não. Isso aí é tudo questão... . 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Eu só estou falando. O senhor faz o tópico, nós anotamos, e 

na próxima, o senhor vai falar sobre o assunto. Hoje, é a primeira reunião.   
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Cons. Ângelo: Então, outro assunto, também para inclusão, a questão dos Parques. Dos Parques em 

criação, que são fruto de Compensação Ambiental, na nossa região, seria a Dersa, ECOURBS e SABESP, 

que, antes de ser entregue, já estão destruídos. Então, eu pediria que fosse feita a inclusão também. 

Bom dia. E para vocês, mulheres, um feliz dia hoje e todos. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Mais algum item?  

Cons. Beatriz: Beatriz, (incompreensível). 

Secretário Ricardo Teixeira: Inclusão de pauta, por gentileza.  

Cons. Beatriz: Eu estava querendo, justamente, me referir ao problema da lei de resíduos sólidos. No 

ano que vem, vai ser implantada totalmente no país todo, essa lei, e esses resíduos estão muito 

esquecidos. Então, acho urgentíssimo que entre na próxima pauta. Obrigada.  

Cons. Ros Mari: Eu pediria um pouquinho de paciência ao senhor e aos Conselheiros, o senhor me 

perdoe, mas quando a gente tem que fazer uma proposta, ela tem que ter um contexto, um arrazoado. 

Não é colocar um nome, e falar que isso é uma inclusão de pauta. Então eu gostaria, vou até deixar o 

documento, e faço questão de lê-lo, para que ele conste, inclusive, em ata. Eu gostaria Secretário, além 

daqueles dois itens, anteriormente, que eu já coloquei, que eu acho importante que voltem ao tema, que 

é o FEMA e a revisão do regimento interno do CADES, o outro diz respeito à revisão do plano diretor da 

cidade de São Paulo. Se isso não for objeto do CADES, eu sinceramente, não sei o que será. Eu acho que 

a gente pega o chapéu... . Então eu gostaria de ler, é um arrazoado pequeno, que eu vou deixar aqui, 

quero que conste em ata. “As equipes técnicas das Secretarias, Secretário, têm, ao longo do tempo, por 

si só, e em parceria com equipes técnicas de outras instituições, desenvolvido importantes conteúdos que 

devem subsidiar a concepção da implementação do futuro plano diretor da nossa cidade. A exemplo de 

instrumentos ambientais do plano diretor, e do estatuto da cidade. São trabalhos da equipe da Secretaria. 

Áreas contaminadas, revisão do conteúdo dos instrumentos como o EIA/RIMA, e o EIV/RIVI. Este, 

inclusive, último, em análise no legislativo...” Aliás, eu queria até perguntar ao representante do 

legislativo, como essas coisas estão ocorrendo, mas me parece que ele não se encontra presente. 

“Avaliação ambiental estratégica para projetos urbanos. Em especial, Secretário, quando se discute... 

(fala sem microfone). 

Cons. Ros Mari: Eu quero que o secretário ouça. “Em especial, quando se discute, neste momento, a 

proposta do executivo, intitulada a ‘Arca do Futuro.’ Capacidade de suporte do meio físico da cidade, a 

cartografia geotécnica, dentre outros. Considerando que o assunto em pauta, Plano Diretor da Cidade de 
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São Paulo, é prioridade nas discussões do governo e da sociedade civil, proponho que se realize uma 

reunião extraordinária do CADES sobre o tema. E que se crie uma Comissão especial, isso é previsto no 

regimento do CADES, composta por Conselheiros e por técnicos da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente, para elaborar e propor subsídios para a concepção e implementação do Plano Diretor, 

considerando a sua vertente ambiental.” Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria que 

voltasse aqui, à pauta. Como disse a colega Cristina e o colega Abel que citaram vários, a operação 

urbana consorciada Água Branca. E eu acho que isso vale para o que os colegas colocaram. É importante 

dar continuidade ao processo iniciado na gestão passada, que diz respeito a esses vários assuntos, e no 

caso aqui, a operação urbana, reiterando, primeiro, apresentação no CADES da situação atual da 

operação urbana consorciada Água Branca. Segundo, sua relação com as novas propostas do Executivo 

Municipal e a futura revisão do Plano Diretor. Terceiro, o equacionamento da questão da drenagem na 

região, para obtenção, pelo empreendedor, da licença ambiental de instalação. Eu digo isso, porque eu 

estou vendo pessoas da administração falar, na mídia e na imprensa, que estão resolvendo o problema, 

e a coisa não é bem assim. Eu gostaria de lembrar que segundo o parecer técnico do CADES, aqui 

aprovado, para que haja esse licenciamento dessas obras de drenagem, vai ser necessário que se realize 

um estudo ambiental específico. E eu faço questão, como Conselheira, de conhecer esse estudo 

ambiental específico, conforme a resolução do próprio Conselho. Bem, além disso, nós temos também, a 

questão das áreas contaminadas. Queremos saber em que situação se encontra no perímetro da 

operação urbana. A questão do patrimônio, o Walter Pires, que bem colocou (incompreensível) o 

compromisso de se fazer uma varredura do patrimônio. E também a situação atual da tramitação, 

Secretário, da minuta de projeto de lei da operação urbana consorciada Água Branca, que foi para a 

Câmara. E eu esperava que o representante da Câmara que eu não sei se vai continuar sendo o vereador 

Natalini, porque na última reunião ele disse que provavelmente não seria, mas nós não temos aqui 

nenhum outro, eu gostaria de saber e, que pé se encontra essa minuta do projeto de lei, para que nós 

possamos discutir isso aqui. Então, nós gostaríamos que esses quatro pontos, resumindo, Secretário, 

FEMA, revisão do regimento interno, revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo e Operação Urbana 

Água Branca, voltasse novamente à pauta do CADES. Muito obrigada. 

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Pela ordem. Só justificando. O vereador Natalini, 

infelizmente, não está presente nesta primeira reunião, porque faleceu o sogro dele. Ele continua. O 

assessor dele está aqui, mas na próxima reunião, ele estará presente. Mais alguma sugestão? Por 

gentileza. Senhor Della Manna está com a palavra.  
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Cons. Eduardo Della Manna: Em 2012, ano passado, foi concluído um trabalho denominado 

adensamento construtivo com verticalização e drenagem urbana na cidade de São Paulo. Esse trabalho 

foi produzido pelos professores Álvaro Rodrigues dos Santos, do IPT, pelo professor Nestor Goulart Reis, 

da FAU, e pelo Júlio Cerqueira César, especialista em drenagem, Instituto de Engenharia. Eu queria 

solicitar a essa coordenação geral, que considerasse a possibilidade de trazê-los em uma reunião do 

CADES, para expor esse trabalho.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Já anotado. Por gentileza, senhor Iervolino. 

Cons. Iervolino: Bom dia a todos e a todas. Bom dia Secretário. Prazer em tê-lo conosco nesse início. 

Minha solicitação seria a seguinte questão: eu tinha como proposta, desde o ano passado, a gente está 

pensando em transformar o Parque do Carmo em um parque turístico. E o que nós, CADES, poderíamos 

formular, dentro do contexto de projetos para isso, nós temos que aproveitar esse momento da nossa 

região leste para desenvolvimento. Segundo, saber em que pé está a questão do Parque Linear Rio 

Verde, que é um espelho no centro da cidade de Itaquera. Rio Verde, a questão do andamento, porque 

houve... .  Nessa política, que de repente, vai barrar tudo ali, que no início... . Poxa, vai ser uma 

referência. Itaquera (incompreensível) internacional. E terceiro, maravilha, mulheres, sem vocês a gente 

não estava aqui, não. Parabéns.  

Cons. Abel: Só queria deixar constar em ata que o CADES Penha entrou com uma inclusão de pauta 

para a próxima reunião.  

Coordenador Luis Eduardo Damasceno: Eu vou fazer um convite, a SVMA convida todos os 

membros do CADES para o Segundo Seminário de Emissão de Gases de Efeito Estufa no próximo dia 12 

de março, na UNINOVE, Campus Vergueiro, das 9h00 às 17h00. Agora eu passo a palavra ao secretário.  

Secretário Ricardo Teixeira: Pelo silêncio, nada mais temos a acrescentar, ainda tem? Por favor. 

Sugestão de pauta.  

Oradora não identificada: (fala sem microfone) a questão também (incompreensível) uso e ocupação 

das áreas contaminadas, que é importante. A questão da gestão municipal com os resíduos sólidos de 

acordo com a política nacional de resíduos. E também o histórico do passivo ambiental aqui no nosso 

município, que é importantíssimo. E a questão da arborização, até por conta desses fatos que nós 

tivemos, que causa certo receio, que eu quase fiquei vítima de um caso desses na Vinte e Três de Maio, 

e isso já me preocupava na gestão anterior essa colocação. E também na adequação viária da Marginal 

Tietê, ficou consignado que, tendo essa ampliação, nós teríamos toda uma arborização. Isso não ocorreu. 
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E acho que também, o que eu noto ali, porque eu estou sempre transitando naquele local, que eu acho 

isso importante, nós retomarmos esse controle. E os pontos de alagamento diante da impermeabilização 

que ali ocorreu. Obrigada.  

Secretário Ricardo Teixeira: Mais nenhuma sugestão? Agradeço a presença de todos, estão 

encerrados os nossos trabalhos. Tenham um bom mês. Até a próxima reunião, se Deus quiser. 

 

Ricardo Teixeira 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – CADES 

 

Conselheiros presentes:  

ANDRÉ DIAS MENEZES DE ALMEIDA IVO CARLOS VALENCIO 
ANDRÉ LUIS GONÇALVES PINA KATSUE HAMADA E ZENUN 
ANGELA MARIA BRANCO LOURDES ELIZABETH RESS 
ANGELO IERVOLINO MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA REALI ESPOSITO 
ANTONIO ABEL ROCHA DA SILVA MARIA JOSÉ DE ANDRADE FILHA 
BEATRIZ ELVIRA FABREGUES MARIA LUCIA TANABE 
CINTHIA MASUMOTO MARIAELENA IORIO 

CRISTINA ANTUNES MARTA AMÉLIA DE OLIVEIRA CAMPOS 
EDUARDO DELLA MANNA MILTON ROBERTO PERSOLI 
EDUARDO STOROPOLI MILTON TADEU MOTTA 
ELIANA SAPUCAIA RIZZINI OCTACÍLIO DE OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR 
EVANDO REIS QUINTINO JOSÉ VIANA 
FENANDO BORGES FORTES ROS MARI ZENHA 
GEORGE DOI SILMARA RIBEIRO MARQUES 
HELGA M. DA CONCEIÇÃO MIRANDA ANTONIASSI WALTER PIRES 
 

Conselheiros com justificativa de ausência: 

GILBERTO TANOS NATALINI / RODRIGO JUNCAL ROSSLER 

 

Conselheiros suplentes presentes: 

ADRIANO MONTEIRO DE CASTRO / ANA MARIA MODOLO DIZ / ANDRÉ LUIZ MOURA DE 
ALCÂNTARA / DANIEL GLAESSEL RAMALHO / HÉLIA S. B. PEREIRA /HUGO LUIZ DE MENEZES 
MONTENEGRO / JOSÉ CARLOS ANDERSEN / JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO / JOSÉ PEDRO 
TONANI DE CARVALHO / ROSANE CRISTINA GOMES / VANDERLEI BENTO BARBOSA 

 

Coordenador Geral: 

Luis Eduardo Peres Damasceno 


