
                                                     

 

                                          

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 34/2020 

 
Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (19/08/2020), 
às dezenove horas e dez minutos (19h10min) iniciou-se remotamente, por meio 
da plataforma Google Meet, a Reunião Ordinária do Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão (CADES-AF). Estavam presentes, 
conforme a lista de presença: 

Conselheiros do Poder Público: Fernanda Maria de Lima Galdino 
(Presidente do CADES-AF), Gilberto de Souza Macedo (Interlocutor do 
CADES-AF), Ricardo Oliveira (SVMA) e Carla Augusto (suplente - SVMA). 

Conselheiros da Sociedade Civil: Cláudia Gottsfritz, Felipe Garcia, Fellipe 
Moutinho, Marilena Luciano, Renata Facini e Thais Baldassi (titulares). 

Visitantes: Bruno Augusto (munícipe), Gabriela Castel (munícipe), João 
Marcello Ortega de Araujo (AMB Tatuapé), Marta Cavalcante de Barros 
(munícipe) e Rodolpho Barbosa (munícipe). 

Ausentes: Márcia Regina (titular) e Ilídio Martins (suplente).  

Pauta da reunião:  
01. Leitura da ata do mês anterior para aprovação dos membros titulares; 
02. Adequação do Regimento Interno do CADES-AF; 
03. Demandas dos munícipes; 
04. Analisar as cinco propostas mais votadas pelo voto popular, envolvendo os 
itens do meio ambiente; 
05. Elaboração/Direcionamento da pauta para a próxima reunião ordinária; 
 
Abertura da Reunião, pelo Sr. Gilberto Macedo, que passou a palavra à 
Presidente do CADES-AF, Subprefeita Fernanda Galdino. A Sra. Fernanda 
cumprimentou todos os presentes e iniciou o primeiro item do expediente. 1 - 
Leitura da ata do mês anterior para aprovação dos membros titulares. O 
Sr. Gilberto Macedo solicitou ao Cons. Fellipe Moutinho a leitura da ata da 
reunião anterior, que foi enviada previamente aos e-mails de todos os 
conselheiros para conhecimento. O Sr. Fellipe leu a ata e em seguida esta foi 
aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes. 2 - 
Adequação do Regimento Interno do CADES-AF. O Sr. Gilberto Macedo deu 
a palavra ao Cons. Fellipe, que explicou aos presentes sobre as alterações 
sugeridas no Regimento Interno do CADES-AF. Informou que todos receberam 
o Regimento Interno por e-mail para manifestação, e que acatou as alterações 
solicitadas pela Cons.ª Marilena Luciano e pela Sra. Maralina Matoso (SVMA). 
Todos os conselheiros presentes aprovaram o novo Regimento Interno do 
CADES-AF e o assinarão por e-mail. O Sr. Fellipe lembrou o Sr. Gilberto sobre 
publicar o Regimento Interno, tanto quanto a ata aprovada, no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo. 3 - Demandas dos munícipes. O Sr. Gilberto deu a 



                                                     

 

                                          

palavra ao Cons. Fellipe Moutinho para explanação dos últimos 
acontecimentos, que resultaram na presença dos munícipes nesta reunião. 
Primeiramente, o Sr. Fellipe relatou que ao entrar em contato com o Sr. Bruno 
Augusto ficou sabendo da notificação recebida pelos moradores do bairro 
Jardim Têxtil, com o conteúdo que revelava a supressão de 355 árvores para 
obras da extensão da Linha 2 Verde do Metrô. Após esta conversa, o Sr. 
Fellipe entrou em contato telefônico com a Sr.ª Carolina Guelfi Masetto 
(Gerente de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade 
Social – QSMSRS), do Consórcio Metrô Linha 2 Verde – Lote 1 (CML2). Neste 
contato ficou definido que o CADES-AF receberia as documentações 
referentes ao Termo de Compensação Ambiental (TCA) e as autorizações das 
supressões, para análise do Conselho. O Sr. Fellipe se desculpou aos 
munícipes e demais conselheiros pelo fato das duas representantes (CML2 e 
Metrô) não participarem da reunião como o previsto, conforme o e-mail 
recebido da Sr.ª Maria Cecilia Martino (Coordenadora de Atendimento à 
Comunidade do Metrô), às dezenove horas e quatro minutos (19h04min), com 
texto lido em reunião e transcrito aqui: “Infelizmente, neste momento, não 
poderemos participar, pois a ação de supressão arbórea está temporariamente 
suspensa e já se encontra em reavaliação pelos técnicos do Metro. Por outro 
lado, assim que concluirmos a reavaliação, teremos prazer em planejar uma 
reunião com o CADES para os devidos esclarecimentos sobre as obras que 
serão realizadas e os estudo relativos a compensação ambiental que será feita 
pela Companhia.” Em seguida, o Conselheiro fez uma apresentação para 
contextualizar o assunto em questão a todos os presentes na reunião. Após 
sua fala, o Cons. Fellipe deu a palavra para os munícipes se pronunciarem. O 
Sr. João Ortega questionou sobre o local ser utilizado como canteiro de obras 
com alojamentos dos funcionários, e que se não haveria áreas alternativas 
para a construção destes. O Sr. João também questionou o porquê de ser 
naquele local e se as licenças emitidas pela Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (CETESB) não continham falhas. A Presidente do CADES-AF, 
Sr.ª Fernanda Galdino, disse que essas informações precisam ser averiguadas 
com cuidado, pois ao seu conhecimento a área não será destinada aos 
alojamentos, mas sim para a entrada do “Tatuzão” (Tunnel Boring Machine), 
máquina utilizada para escavar o túnel. A Sr.ª Gabriela Castel enfatizou o fato 
dos muros levantados no entorno da praça não estarem condizentes com a 
área de intervenção prevista no projeto disponível pelo Metrô, o que chocou os 
moradores. O Sr. Bruno Augusto destaca que o Metrô não realizou consultas 
aos munícipes da área, muito menos uma audiência pública, além de reforçar a 
situação dos muros que não se encontram como o previsto. A Sr.ª Marta de 
Barros discordou quando dizem que o Metrô está com boa vontade ao diálogo, 
pois poucos moradores receberam as cartas e ainda sim foi em cima da hora. 
Destacou a ausência das representantes do CML2 e do Metrô na presente 
reunião, o que reforça que a comunicação não parece ser concreta. A Sr.ª 
Marta complementou que o Metrô diz estar respaldado pela lei, mas que como 
a área é residencial ele precisaria se adequar a área. Todos os munícipes 
presentes deixaram claro que não são contra a implementação do Metrô na 
região, mas que a empresa deveria respeitar o espaço delimitado e realizar a 
compensação ambiental nas proximidades, e não no município de Arujá/SP. O 
Sr. Rodolpho Barbosa convidou todos os presentes a participarem de uma 
reunião que será realizada amanhã, dia vinte de agosto de dois mil e vinte 



                                                     

 

                                          

(20/08/2020) às nove horas e trinta minutos (09h30min), via zoom com toda 
equipe técnica envolvida na execução das obras (do Metrô) e com os 
moradores do Jardim Têxtil. A Sr.ª Fernanda Galdino disse que, como 
Presidente do CADES-AF e Subprefeita de Aricanduva/Formosa/Carrão, 
solicitou as explicações devidas aos órgãos e às partes envolvidas 
competentes. Reforçou que o diálogo está aberto aos munícipes e que como 
Presidente do CADES-AF irá fazer o possível para encontrarmos as 
explicações e as melhores soluções. Desta forma, como encaminhamento, o 
CADES-AF emitirá uma nota em suas redes sociais em apoio aos munícipes e 
à preservação das árvores localizadas na Praça Mauro Broco, se 
disponibilizando para fiscalizar e acompanhar as obras junto aos órgãos 
competentes, para que encontremos a melhor solução sustentável e viável ao 
desenvolvimento. 4 - Analisar as cinco propostas mais votadas pelo voto 
popular, envolvendo os itens do meio ambiente. O Sr. Gilberto Macedo 
trouxe ao Conselho cinco (5) propostas originárias dos munícipes, que 
passaram pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
(CCJ) e que serão encaminhadas à Câmara Municipal de São Paulo para 
aprovação de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). São elas: 
(1) Reforma do CDC Estrela do Jardim Vila Formosa, com revitalização do 
entorno; (2) Canalização do córrego do Jardim Record; (3) Instalação de uma 
UBS na região do Jardim Santo Eduardo; (4) Término das obras de expansão 
da Av. Cipriano Rodrigues; (5) Criação de CRAS no Jardim Santo Eduardo. A 
Cons.ª Marilena Luciano pediu ao Sr. Gilberto para que enviasse os itens por e-
mail aos Conselheiros, para que possam analisar. O Sr. Gilberto disse para os 
Conselheiros escolherem duas (2) das cinco (5) propostas, para que o 
Conselho possa contribuir. A Cons.ª Thais Baldassi sugeriu que o CADES-AF 
pudesse atender a todas as propostas, caso cada Conselheiro focasse em 
uma. O Sr. Gilberto deu boas-vindas à Cons.ª Cláudia Gottsfritz, que retornou 
ao CADES-AF depois de ficar afastada por complicações para participar das 
reuniões. A Cons.ª Cláudia agradeceu a receptividade do grupo e disse esperar 
que o CADES-AF consiga desenvolver os trabalhos e que seja prestativo para 
a atual gestão da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. 5 - 
Elaboração/Direcionamento da pauta para a próxima reunião ordinária. O 
Cons. Fellipe Moutinho informou que um munícipe, trabalhador do Cemitério da 
Vila Formosa, entrou em contato via página do CADES-AF no Facebook, para 
pedir ajuda com relação a possível aplicação de biocidas (ou outros produtos 
químicos) nas terras do cemitério, e que acaba por gerar mal estar em alguns 
funcionários. Desta forma, como direcionamento para a pauta da próxima 
reunião ordinária, ficou definido: (1) Levantamento sobre a possível 
contaminação das terras do Cemitério da Vila Formosa; (2) Atualização sobre 
obras do Metrô; (3) Como gerenciar/melhorar a comunicação entre questões 
ambientais da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão e o CADES-AF. Mais 
itens poderão ser adicionados em até quarenta e oito (48) horas antes da 
próxima reunião. Não havendo mais assunto a ser tratado, o Sr. Gilberto 
Macedo encerrou a reunião remota às vinte e uma horas e dez minutos 
(21h10min). Esta ata foi lavrada por Fellipe Moutinho, Cons. do CADES-AF. 

 
______________________________ 

Fernanda Maria de Lima Galdino 
Presidente do CADES Aricanduva 



                                                     

 

                                          

 
Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil 

 
 
 
______________________________ 

Felipe Palma Garcia 
Conselheiro Titular 

 
 
 

______________________________ 
Marilena Moraes Luciano 

Conselheira Titular 
 
 
______________________________ 

Thais Fernandes Baldassi 
Conselheira Titular 

______________________________ 
Renata Cristina Facini 

Conselheira Titular 
 
 
 

______________________________ 
Fellipe Henrique Martins Moutinho 

Conselheiro Titular 
 

 
______________________________ 

Cláudia Rosana Sannino Gottsfritz 
Conselheira Titular 

 
 

Conselheiros indicados pelo Poder Público 
 

 
 

______________________________ 
Gilberto de Souza Macedo 

(SP-AF) 

______________________________ 
Carla Augusto 

(SVMA) 

    
 
 
 
 

São Paulo, 19 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 23/09/2020 e assinada digitalmente pelos 
conselheiros presentes. 


