
                                                     

 

                                          

Ata da Reunião do Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura 

Aricanduva/Formosa/Carrão - Ano 2020 - Gestão 2018-2020 
Ata nº 33/2020 

 
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (15/07/2020), às 
dezenove horas e vinte minutos (19h20min) iniciou-se remotamente, por meio 
da plataforma Google Meet, a Reunião Ordinária do Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (CADES) da 
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. Estavam presentes, conforme a 
lista de presença: 

Conselheiros do Poder Público: Gilberto Macedo (Governo Local, 
representante designado pela Presidente do CADES-AF, Fernanda Maria de 
Lima Galdino), Maria Helena (SP-AF), Maralina Matoso (SVMA) e Ricardo 
Oliveira (SVMA). 

Conselheiros da Sociedade Civil: Felipe Garcia, Fellipe Moutinho, Marilena 
Luciano, Renata Facini (titulares). 

Visitantes: - 

Ausentes: Márcia Regina, Thaís Baldassi (titulares), Ilídio Martins (suplente).  

Pauta da reunião:  
01. Apresentação do novo interlocutor da Subprefeitura 
Aricanduva/Formosa/Carrão; 
02. Adiamento da eleição do CADES-AF (2020-2022); 
03. Prorrogação do mandato dos conselheiros (2018-2020); 
04. Demandas dos munícipes; 
05. Atuação deste Conselho na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. 
 
Abertura da Reunião, pelo Sr. Gilberto Macedo, que cumprimentou todos os 
presentes e iniciou o primeiro item da Ordem do Dia. 1 - Apresentação do 
novo interlocutor da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. O Sr. 
Gilberto Macedo se apresentou, destacando que está trabalhando nesta 
Subprefeitura há dois meses, e que agora será o novo interlocutor do CADES-
AF, representante do poder público. Sendo assim, substitui os representantes 
Maria Helena (SP-AF) e Cláudio Perez (SP-AF). O Sr. Gilberto Macedo deu a 
palavra a Sra. Maralina Matoso (SVMA). 2 - Adiamento da eleição do 
CADES-AF (2020-2022). A Sra. Maralina Matoso (SVMA) informou aos 
conselheiros que as eleições do CADES-AF, para o mandato 2020-2022, foram 
adiadas devido ao não atendimento presencial nas Subprefeituras e os 
impedimentos impostos durante a pandemia de COVID-19 que se estende em 
todo o país. Logo, a eleição prevista para o dia quatorze de julho de dois mil e 
vinte (14/07/2020) fica suspensa até segunda ordem da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente (SVMA) (Portaria N° 47/SVMA.G-AJ/2020, D.O., 1° 
de julho de 2020).  3 - Prorrogação do mandato dos conselheiros (2018-
2020). Ainda sobre a Portaria N° 47/SVMA.G-AJ/2020 (D.O., 1° de julho de 
2020), a Sra. Maralina Matoso informou que os membros titulares do CADES 



                                                     

 

                                          

Regionais tiveram seus mandatos prolongados, pelo tempo que a pandemia de 
COVID-19 durar. Por fim, a Sra. também apresentou o novo representante da 
SVMA que acompanhará as atividades do CADES-AF, o Administrador dos 
Parques Lineares Aricanduva e Rapadura, Sr. Ricardo Oliveira. 4 - Demandas 
dos munícipes. Por nenhum munícipe da região estar presente na reunião 
virtual, não houveram demandas a serem registradas. 5 - Atuação deste 
Conselho na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. O Sr. Gilberto 
informou que devido ao pouco tempo em sua cadeira de Governo Local, a 
atuação do CADES-AF é primordial, pois só trabalhando juntos teríamos um 
conselho homogêneo. Ainda ressaltou que o que tenha acontecido 
anteriormente era um passado, e que daqui pra frente iríamos trabalhar juntos 
pra o bem estar dos munícipes. O senhor Fellipe Moutinho disse que 
reconhece que temos que recomeçar, mas que é fundamental relatarmos os 
casos passados para que a história não nos permita cometer os mesmos erros. 
Tanto por parte dos conselheiros, como também por parte da subprefeitura. Os 
demais conselheiros presentes concordam com esse manifesto. Foi colocado 
pelo Sr. Fellipe Moutinho, que todos sabem que o conselho é consultivo, não 
deliberativo, mas queria que a subprefeitura os colocasse a parte sobre as 
ações relacionadas ao meio ambiente, sabendo ainda que o conselho tem 
pessoas bem qualificadas a exercer seu papel de cidadania. O Sr. Gilberto 
informou que será convocado pela presidente do CADES-AF, Sra. Fernanda 
Galdino, o nome do novo secretário e do interlocutor, para representar a 
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão em sua ausência. Não havendo 
mais assunto a ser tratado, o Sr. Gilberto Macedo encerrou a reunião remota 
às vinte e duas horas e dez minutos (22h10min). Esta ata foi lavrada por 
Gilberto Macedo, interlocutor do CADES-AF. 
 

 
 

______________________________ 
Fernanda Maria de Lima Galdino 

Presidente do CADES Aricanduva 
 

 
Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil 

 
 
 
______________________________ 

Felipe Palma Cardozo Garcia 
Conselheiro Titular 

 
 
 

______________________________ 
Marilena Moraes Luciano 

Conselheira Titular 
 

 
 

______________________________ 
Renata Cristina Facini 

Conselheira Titular 
 
 
 

______________________________ 
Fellipe Henrique Martins Moutinho 

Conselheiro Titular 
 

 

 



                                                     

 

                                          
 

Conselheiros indicados pelo Poder Público 
 

 
 

______________________________ 
Gilberto Macedo 

(SP-AF) 

______________________________ 
Ricardo Oliveira 

(SVMA) 

    
 

São Paulo, 15 de julho de 2020. 
 

 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 19/08/2020 e assinada pelos conselheiros 
presentes. 


