
                                                     

 

                                          

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 35/2020 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 
(23/09/2020), às dezenove horas e quinze minutos (19h15min) 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: Gilberto de Souza Macedo (Interlocutor do 
CADES-AF), e Carla Augusto (suplente - SVMA). 

Conselheiros da Sociedade Civil: Cláudia Gottsfritz, Fellipe Moutinho e 
Marilena Luciano (titulares). 

Visitantes: Bruno Augusto (munícipe), Gabriela Castel (munícipe), João 
Ortega (AMB Tatuapé), Kleber Silva Jr. (munícipe), Leandro Silva (munícipe), 
Marta Cavalcante de Barros (munícipe), Nina Zarella (munícipe), Paula Oliveira 
(munícipe), Rodolpho Barbosa (munícipe) e Rosana Gimenes (munícipe). 

Ausentes: Fernanda Maria de Lima Galdino (Subprefeita, Presidente do 
CADES-AF), Felipe Garcia, Márcia Regina, Renata Facini, Thais Baldassi 
(titulares), Ilídio Martins (suplente) e Ricardo Oliveira (titular - SVMA). 

Pauta da reunião:  
01. Leitura da ata n. 34/2020 para aprovação dos membros titulares; 
02. Informes da Subprefeitura; 
03. Levantamento sobre a possível contaminação das terras do Cemitério da 
Vila Formosa (demanda via Facebook); 
04. Atualização sobre as obras do Metrô (Praça Mauro Broco – Jd. Têxtil); 
05. Como gerenciar/ melhorar a comunicação entre questões ambientais da 
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão; 
06. Canalização do córrego Tapera (Av. Lauro Xerfam – Jd. Record); 
07. Demanda do munícipe: obras emergenciais de contenção e limpeza do 
córrego Rapadura e Parque Linear (demanda via Facebook); 
08. Demanda do munícipe: fiscalização de prédio em construção na Rua 
Caçaquera, 722 (Vila Antonina). Prédio com obras sem rede de proteção, onde 
caem entulhos nas casas no entorno (demanda via Facebook). 
09. Elaboração/Direcionamento da pauta para a próxima reunião ordinária 
(__/10/2020).  
 
Abertura da Reunião, pelo Sr. Gilberto Macedo, que cumprimentou a todos e 
passou a palavra ao Fellipe Moutinho, Conselheiro da Sociedade Civil do 
CADES-AF. Fellipe iniciou a reunião com uma manifestação a respeito da 
ausência dos demais Conselheiros da Sociedade Civil. Comentou sobre 
dificuldades no diálogo entre os próprios conselheiros para agendar a reunião 
ordinária do dia 23/09/2020, visto que foram realizadas duas tentativas de 



                                                     

 

                                          

agendamento de acordo com a disponibilidade dos conselheiros, entretanto 
ninguém se manifestou contrário as datas. Por fim, quando respondem, apenas 
informam que estarão ausentes momentos antes da reunião acontecer, 
resultando na ausência de cinquenta por cento (50%) dos membros titulares. A 
Cons.ª Marilena concordou com o Cons. Fellipe e enfatizou a importância do 
diálogo prévio entre os conselheiros. 1 - Leitura da ata n. 34/2020 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 - Informes da Subprefeitura. Não houveram 
informes fora dos itens da pauta por parte da Subprefeitura.  3 - Levantamento 
sobre a possível contaminação das terras do Cemitério da Vila Formosa 
(demanda via Facebook). A Cons.ª Thais Baldassi não esteve presente para 
informar se entrou em contato com seu conhecido que trabalha no Cemitério. O 
Cons. Fellipe Moutinho relatou que essa demanda partiu de um munícipe que 
trabalha no Cemitério da Vila Formosa e que diz passar mal junto com colegas 
trabalhadores desde o ano de dois mil de dezoito (2018), após mexerem com a 
terra, e que seria provavelmente devido a algum produto químico que a 
administração está utilizando. O Cons. Fellipe pesquisou na base de dados 
abertos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mas não 
encontrou informações relevantes sobre contaminantes na área do Cemitério 
da Vila Formosa para o ano de 2019. Foi questionado como o CADES-AF 
poderia entrar em contato com os administradores do Cemitério da Vila 
Formosa. O Sr. Gilberto informou que no cemitério há um piscinão (reservatório 
de contenção para enchentes), questionou se há algum tipo de tratamento da 
água retida no local. O Cons. Fellipe respondeu que não há qualquer tipo de 
tratamento para as águas retidas, e que são apenas devolvidas para o rio após 
o período crítico de cheia, com posterior limpeza mecânica do local para 
retirada de resíduos sólidos. Além disso, os conselheiros discutiram quais 
perguntas poderiam realizar aos administradores do Cemitério Vila Formosa, 
como questionar qual a empresa, marca e o produto químico que foi aplicado 
naquele espaço. Por fim, o munícipe Rodolpho Barbosa sugeriu que fosse 
criado um ofício pelo CADES-AF direcionado à Superintendência do Serviço 
Funerário Municipal (SFMSP), com todos os devidos questionamentos com 
objetivo de investigar o caso. Os conselheiros se comprometeram a escrever o 
ofício e encaminhar à SFMSP com o auxílio do Sr. Gilberto. 4 - Atualização 
sobre as obras do Metrô (Praça Mauro Broco – Jd. Têxtil). Primeiramente, o 
Cons. Fellipe explanou acontecimentos sobre a reunião dos munícipes e 
técnicos do Metrô, que resultou em aproximadamente sessenta 
questionamentos técnicos a serem respondidos. Posteriormente comentou 
sobre a audiência pública que participou e ocorreu no dia dezessete de 
setembro de dois mil e vinte (17/09/2020), na Câmara Municipal de São Paulo. 
Nessa audiência pública os munícipes tiveram a oportunidade manifestarem 
todas as suas dúvidas, inseguranças e insatisfações relacionadas ao modo 
como a obra está sendo conduzida. Porém, o Metrô não esteve presente na 
audiência. O Cons. Fellipe ainda relatou que na audiência pública afirmou que 
o CADES-AF quer participar do processo, sendo informado e colaborando para 
encontrar a solução mais viável para a população e para o meio ambiente. O 
munícipe Bruno Augusto questionou a possibilidade de a obra do Metrô ser 



                                                     

 

                                          

transferida para um local onde há uma fábrica desativada que se encontra na 
Avenida Guilherme Giorgi, nº 1091. Argumentou que a região onde o Metrô 
pretende construir é estritamente residencial, diferentemente da Av. Guilherme 
Giorgi. Também questionou sobre a falta de informações e esclarecimentos a 
respeito das intervenções propostas pelo Metrô, como a questão da poluição 
sonora. Por fim, declarou que deseja que nenhuma árvore seja suprimida na 
Praça Mauro Broco e reiterou os impactos que poderiam causar em uma área 
residencial. A munícipe Marta Cavalcante declarou que concorda com os 
apontamentos feitos pelo munícipe Bruno, complementando ao expor sua 
preocupação em relação à segurança dos moradores após a implantação do 
empreendimento. O Sr. Gilberto se comprometeu a convidar um representante 
do CONSEG da região para discutir as questões de segurança referentes ao 
empreendimento da Linha 2 Verde do Metrô. Posteriormente, o munícipe 
Leandro Silva também apoiou o questionamento referente à transferência da 
construção para a área da fábrica desativada na Av. Guilherme Giorgi. 
Declarou que a região da Praça Mauro Broco é preservada e citou o exemplo 
de sucesso no qual a participação social dos moradores que eram contra a 
construção de um condomínio obteve sucesso na preservação de um parque 
na Avenida Vila Ema. Posteriormente, o munícipe Kleber Jr. fez o convite para 
visitarem a obra do poço de ventilação e saída de emergência (VSE) Tietê da 
Linha 6 Laranja, com o objetivo de observar e analisar a magnitude da 
construção. Os munícipes Rodolpho e Bruno sugeriam que fosse criado um 
abaixo-assinado pedindo a transferência da obra localizada na Praça Mauro 
Broco para a Avenida Guilherme Giorgi. Todos os munícipes que se 
pronunciaram a respeito das intervenções esclareceram que não são contra a 
existência da Linha 2 Verde do Metrô. Após os pronunciamentos dos 
munícipes, o Cons. Fellipe e o Sr. Gilberto comentaram sobre a importância da 
participação e organização dos moradores em busca da preservação e 
sustentabilidade. 5 - Como gerenciar/ melhorar a comunicação entre 
questões ambientais da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. 
Primeiramente o Cons. Fellipe comentou que o item proposto na pauta foi 
sugerido pela Cons. Thais e se manifestou pedindo à Subprefeitura que se 
possível, consulte o CADES-AF quando houver demandas da região 
relacionadas ao meio ambiente. O Sr. Gilberto respondeu que irá repassar o 
máximo de demandas possíveis e que tiver conhecimento a respeito do tema. 6 
- Canalização do córrego Tapera (Av. Lauro Xerfam – Jd. Record). O Cons. 
Fellipe relembrou da demanda que o Sr. Gilberto apresentou na reunião 
ordinária do mês de agosto do CADES-AF. A questão do córrego Tapera é 
uma das 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). O CADES-AF se comprometeu a 
escrever um ofício com questionamentos a respeito da obra de canalização, 
bem como pedir uma reunião com responsáveis técnicos do projeto. Os 
conselheiros Fellipe e Marilena demonstraram interesse em conhecer o projeto 
com objetivo de analisar impactos ecológicos e sociais na região, além de 
orientar possíveis medidas para elaboração de uma obra sustentável, que não 
deixe o córrego distante da sociedade. 7 - Demanda do munícipe: obras 
emergenciais de contenção e limpeza do córrego Rapadura e Parque 
Linear (demanda via Facebook). Uma munícipe se manifestou via Facebook, 



                                                     

 

                                          

questionando o estado de limpeza do Parque Linear Rapadura e o modo como 
a obra de contenção do córrego Rapadura foi entregue. O Cons. Fellipe relatou 
que se dirigiu até o local para verificar o estado das obras e do parque linear.  
O Cons. Fellipe e a Cons.ª Cláudia disseram que se reuniram com o Sr. 
Gilberto na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão para discutirem o 
assunto. Vários apontamentos foram feitos, principalmente com relação à 
segurança e o acabamento da obra. O munícipe Bruno complementou que um 
cachorro caiu no local e manifestou sua preocupação em relação a segurança 
dos moradores, juntamente com a munícipe Marta, pois existe um desnível 
considerável entre o leito do córrego e o novo muro levantado, que está no 
mesmo nível da calçada, mas sem qualquer proteção. O Sr. Rodolpho sugeriu 
que fosse desenvolvido um projeto completo para o córrego Rapadura para 
colocá-lo na LDO. O Sr. Gilberto pediu para que o CADES-AF escreva um 
ofício com suas indagações direcionado ao engenheiro responsável pela obra e 
se comprometeu a entrar em contato com o mesmo. A Cons.ª Claudia enfatiza 
que precisamos ter mais ação, com o exemplo de que a própria engenheira já 
poderia estar presente na reunião para responder os questionamentos, uma 
vez que o assunto já havia sido tratado na Subprefeitura. 8 - Demanda do 
munícipe: fiscalização de prédio em construção na Rua Caçaquera, 722 
(Vila Antonina). Prédio com obras sem rede de proteção, onde caem 
entulhos nas casas no entorno (demanda via Facebook). O Sr. Fellipe 
Moutinho repassou aos conselheiros uma demanda recebida via página do 
CADES-AF no Facebook, a qual já havia comentado com o Sr. Gilberto. O Sr. 
Gilberto fez um pronunciamento a respeito da reclamação de uma munícipe. 
Ele relatou que um prédio em construção estava sem rede de proteção e 
materiais da construção estavam caindo em uma casa vizinha, da senhora 
Rosana. Também informou que entrou em contato com um fiscal da 
Subprefeitura Aricanduva para ir ao local. A munícipe Rosana se pronunciou 
expondo a situação e afirmando que buscou soluções de várias formas, mas 
não houve solução. Por fim, o Sr. Gilberto se comprometeu a entrar em contato 
com a munícipe e investigar o caso pessoalmente no dia seguinte para resolver 
a situação urgentemente. 9 - Elaboração/Direcionamento da pauta para a 
próxima reunião ordinária (__/10/2020). O CADES-AF informou que os itens 
para a pauta da próxima reunião ordinária serão adicionados ao longo do mês, 
em até quarenta e oito (48) horas antes da próxima reunião. Não havendo mais 
assunto a ser tratado, o Cons. Fellipe encerrou a reunião remota às vinte horas 
e quarenta e cinco minutos (20h45min). Esta ata foi lavrada por Marilena 
Luciano e Fellipe Moutinho, Conselheiros do CADES-AF. 

 
______________________________ 

Fernanda Maria de Lima Galdino 
Presidente do CADES Aricanduva 

 
Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil 

 
 

 
______________________________ 

Marilena Moraes Luciano 
Conselheira Titular 

 
 
______________________________ 

Fellipe Henrique Martins Moutinho 
Conselheiro Titular 



                                                     

 

                                          

 
 
 
 

______________________________ 
Felipe Palma Garcia 
Conselheiro Titular 

 

 
 

 
 

______________________________ 
Cláudia Rosana Sannino Gottsfritz 

Conselheira Titular 

 
 

Conselheiros indicados pelo Poder Público 
 

 
 

______________________________ 
Gilberto de Souza Macedo 

(SP-AF) 

______________________________ 
Carla Augusto 

(SVMA) 

    
 
 
 
 

São Paulo, 23 de setembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 02/12/2020 e assinada pelos conselheiros 
presentes. 


