
                                                     

 

                                          

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

Aricanduva/Formosa/Carrão - Ano 2021 - Gestão 2018-2020 
Ata nº 37/2021 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um 
(28/01/2021), 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: Ivone Moreira Santos (Interlocutora do 
CADES-AF) e Carla Augusto Alves (suplente - SVMA). 

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

Visitantes: Bruno Augusto (munícipe), Cleusa M. Sancho Spinola (munícipe), 
Denise Aparecida Belchior da Costa (DRE-Itaquera – SME), Iracema Sanchez 
(munícipe), José Roberto Thomaz dos Santos (Assessor – SP-AF), Maralina 
Matoso (SVMA), Marta Cavalcante de Barros (munícipe), Marta Isabel Lopes 
da Silva (SLP – SP-AF) e Nunziata Barraca (munícipe). 

Ausentes: Fernanda Maria de Lima Galdino (Subprefeita, Presidente do 
CADES-AF), Cláudia Gottsfritz, Renata Facini, Thais Baldassi (titulares) e 
Ricardo Oliveira (titular - SVMA). 

Pauta da reunião:  
01. Leitura da ata n. 36/2020 para aprovação dos membros titulares; 
02. Informes da Subprefeitura; 
03. Previsão para novas eleições do CADES-AF (biênio 2021-2023) 
04. Resposta da CPO/SP-AF ao Ofício do CADES-AF n. 20002 (Obras de 
contenção – Córrego Rapadura) (SEI n. 6030.2020/0002230-5); 
05. Resposta da SLP/SP-AF ao Ofício do CADES-AF n. 20005 (Remoção da 
vegetação ornamental – Praça Universo) (SEI n. 6030.2020/0002250-0); 
06. Devolutiva sobre o Ofício do CADES-AF n. 20007 (Indicação de árvores 
para exame de tomografia sônica); 
07. Indicação dos representantes (titulares e suplentes) da SP-AF e das 
Secretarias Municipais para comporem o CADES-AF; 
08. Desligamento da Conselheira Renata Cristina Facini; 
09. Pronunciamento dos munícipes visitantes. 
 
Abertura da Reunião, pelo Sr. Fellipe Moutinho, Conselheiro da Sociedade 
Civil, que cumprimentou a todos e deu início a reunião. O Sr. Fellipe sugeriu 
uma inversão de itens na pauta, pelo fato da Sr.ª Maralina Matoso (SVMA) ter 
outros compromissos e não poder ficar até o final da reunião para dar os 
informes da SVMA, sobre as eleições do CADES-AF. Os presentes aceitaram a 
inversão. 1 - Leitura da ata n. 36/2020 para aprovação dos membros 
titulares. O Cons. Fellipe Moutinho realizou a leitura da ata, que foi enviada 



                                                     

 

                                          

previamente aos e-mails de todos os conselheiros. A Sr.ª Cleusa Spinola, 
munícipe presente na reunião passada, solicitou uma correção e uma 
complementação nas informações constantes em ata. A ata foi corrigida e 
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. As assinaturas 
digitais serão envidas ao fim da reunião. 2 - Informes da Subprefeitura. O 
Cons. Fellipe Moutinho notificou a todos que a Sr.ª Ivone Santos não será mais 
a representante da Subprefeitura no conselho. Informou que a Presidente do 
CADES-AF, Subprefeita Fernanda Galdino, indicou novas representantes que 
integrarão o CADES-AF a partir de hoje, sendo elas: Cristine de Cássia Oliveira 
Pereira (SLP - Supervisão de Limpeza Pública – SP-AF) como titular, e Marta 
Isabel Lopes da Silva (SLP – SP-AF) como suplente. 3 - Previsão para novas 
eleições do CADES-AF (biênio 2021-2023). A Sr.ª Maralina Matoso (SVMA) 
desejou aos presentes um ótimo ano que se inicia. Relembrou dos desafios do 
ano de dois mil e vinte, sobre termos que nos reinventar nas reuniões dos 
CADES Regionais e o esforço do CADES-AF em se manter ativo, mesmo com 
perda gradual de conselheiros. Lembrou dos decretos municipais e estaduais 
que colocaram o estado de emergência, com a imediata suspensão das 
reuniões presenciais dos CADES Regionais e Conselhos Gestores dos 
Parques. A SVMA criou a Portaria N° 47/SVMA.G-AJ/2020 (D.O., 1° de julho de 
2020), que orienta as reuniões virtuais e prorroga os mandatos dos CADES 
Regionais. A Sr.ª Maralina Matoso disse estar em discussão para 
possivelmente realizar as eleições para o biênio 2021-2023 até o final do 
primeiro semestre de dois mil e vinte e um (1º/2021). Destacou que é 
importante manter a mobilização popular nos conselhos para não resultar em 
grandes perdas socioambientais. A Sr.ª Marta Cavalcante aproveitou a 
presença da Sr.ª Maralina para pedir o apoio da SVMA, da SME e da SP-AF 
sobre as obras do Metrô no Complexo Rapadura. A Sr.ª Marta Cavalcante 
relatou que ali existem árvores e aves em ameaça de extinção. Disse que o 
Metrô fechou a rua com muros, que impermeabilizará parte da praça e tem 
todas as licenças para fazer isso, sem serem questionados pelas secretarias. 
Relatou que na SP-AF ninguém atendeu os munícipes. Disse também como a 
DRE-Itaquera consegue ajudar, por exemplo, escrevendo para promotores, 
divulgando as notícias sobre a praça. Por fim, a Sr.ª Marta Cavalcante 
questionou se “A prefeitura não irá tomar uma decisão?”, se “Vão deixar acabar 
com o parque?”, “E a drenagem quando chover?”, “Do que adianta existirem 
leis se elas não são respeitadas?”. A Sr.ª Maralina Matoso respondeu que é a 
Coordenadora dos CADES Regionais, que fiscaliza e orienta o funcionamento 
deles. Em complementação, informou à Sr.ª Marta Cavalcante para que ela 
converse com o CADES-AF para que juntos possam solicitar oficialmente as 
informações necessárias. A Sr.ª Denise Costa disse que não conhece a região 
da Praça Mauro Broco, mas que irá se informar melhor sobre esse processo. 4 
- Resposta da CPO/SP-AF ao Ofício do CADES-AF n. 20002 (Obras de 
contenção – Córrego Rapadura) (SEI n. 6030.2020/0002230-5). O Cons. 
Fellipe Moutinho leu a resposta dada ao ofício pela Coordenadora Mariane 
Simões Pereira (CPO – SP-AF). A Arq.ª Mariane Pereira justificou praticamente 
todas as questões levantadas pelo CADES-AF, sobre as obras emergenciais 
de contenção do Córrego Rapadura, na altura do Parque Linear. Apenas não 
ficou clara a resposta e a ação a ser tomada sobre o abandono de pedras nas 
margens e leito do córrego. O Conselho entendeu que não serão tomadas 
quaisquer medidas sobre as obras realizadas, permanecendo então no modo 



                                                     

 

                                          

como foram entregues. O Cons. Fellipe Moutinho informou que a ponte para 
pedestres do Parque Linear Rapadura foi construída novamente, como relatado 
na resposta da Sr.ª Mariane Pereira. O munícipe Bruno Augusto destacou que 
a ponte, como foi entregue, não possui acessibilidade, pelo fato de ela estar 
abaixo do nível da calçada, exigindo com que o cadeirante faça muita força 
para tentar subir a rampa ao atravessar para o outro lado. Com relação à 
grama, entendemos que a responsabilidade para rega e fixação é da SVMA, 
por meio da administração do Parque Linear Rapadura. A Sr.ª Cleusa Spinola 
aproveitou para enfatizar que o parque se encontra abandonado, há 
praticamente oito (8) anos, com mato alto, muitas árvores sem podas e buracos 
ao lado da calçada. A Cons.ª Carla Augusto (SVMA) ficou de levar todas essas 
demandas ao administrador do Parque Linear Rapadura, Ricardo Oliveira, para 
que ele responda e tome providências.  O CADES-AF entendeu que a resposta 
ao ofício contempla a maior parte dos questionamentos, mas que não está 
clara o suficiente para a linguagem popular. Também enfatizou a importância 
de manter o diálogo entre o Conselho e a CPO, para obras dessa magnitude. 
Desta forma, o Conselho decidiu solicitar uma complementação à resposta 
dada, com maiores informações sobre as obras realizadas. 5 - Resposta da 
SLP/SP-AF ao Ofício do CADES-AF n. 20005 (Remoção da vegetação 
ornamental – Praça Universo) (SEI n. 6030.2020/0002250-0). O Cons. Fellipe 
Moutinho leu a resposta dada pela Supervisora Técnica, Cristine de Cássia de 
Oliveira Pereira (SLP – SP-AF). A Sr.ª Cristine Pereira encaminhou registros 
fotográficos que mostraram o antes e o depois do trabalho realizado na Praça 
Universo, alegando que a limpeza foi feita por motivos de periodicidade e 
readequação da vegetação. Também informou que já possuem a autorização 
do Viveiro Manequinho Lopes – Ibirapuera para retirada das mudas, e que 
estão aguardando a revitalização dos aparelhos da Academia da Terceira 
Idade (ATI) e os brinquedos infantis para desenvolver a ação de plantio. A 
Cons.ª Marta Isabel atualizou o Conselho, informando que as mudas já foram 
retiradas no final de dezembro de dois mil e vinte, e que o funcionário envolvido 
no caso foi desligado da empresa. O Cons. Fellipe Moutinho agradeceu os 
esclarecimentos e disse estar no aguardo das reformas dos brinquedos para 
seguirem com a ação de plantio. 6 - Devolutiva sobre o Ofício do CADES-AF 
n. 20007 (Indicação de árvores para exame de tomografia sônica). O Cons. 
Fellipe Moutinho informou que no dia dezessete de dezembro de dois mil e 
vinte (17/12/2020) recebeu uma solicitação da Sr.ª Lidiane Goulart dos Santos 
(Assessora Jurídica da SP-AF), em nome da Subprefeita Fernanda Galdino, 
para que o CADES-AF indicasse árvores para serem submetidas a um exame 
de tomografia sônica, com objetivo de verificar o estado fitossanitário dos 
exemplares e auxiliar na tomada de decisão sobre manejo arbóreo. Os 
Conselheiros Fellipe Moutinho e Marilena Luciano, redigiram o Ofício n. 20007 
que foi entregue em vinte de dezembro de dois mil e vinte (20/12/2020), 
constando nove (9) árvores e aguardando um retorno dos laudos elaborados 
pela empresa contratada. O Cons. Fellipe Moutinho disse que recebeu os 
laudos via e-mail e agradeceu a Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão por 
ter consultado o CADES-AF nesse processo. O Cons. Fellipe Moutinho 
informou a todos que recebeu sete (7) laudos, referentes às nove (9) árvores, e 
que nos laudos constam que a maior parte dessas árvores estão com o cerne 
danificado, o que pode configurar um risco de queda em médio prazo. Explicou 
que, agora com esses laudos, a SP-AF irá tomar as ações necessárias para o 



                                                     

 

                                          

manejo desses indivíduos. A Sr.ª Marta Cavalcante perguntou se o eucalipto 
centenário da Praça Mauro Broco, indicado pelo CADES-AF, foi examinado. O 
Cons. Fellipe Moutinho disse que, ao que tudo indica, não foi analisado. A Sr.ª 
Marta Isabel (SLP – SP-AF) ficou de procurar essa informação nos demais 
laudos entregues à Subprefeitura. 7 - Indicação dos representantes (titulares 
e suplentes) da SP-AF e das Secretarias Municipais para comporem o 
CADES-AF. A Sr.ª Ivone Santos (SP-AF) informou que enviou os pedidos de 
indicação dos conselheiros titulares e suplentes às Secretarias previstas no 
Regimento Interno do CADES-AF, e está aguardando a resposta. A Sr.ª Denise 
Aparecida Belchior da Costa (DRE-Itaquera – SME) informou que recebeu o 
convite e que estará participando da reunião como Conselheira Titular indicada 
pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Também informou que o 
Conselheira Suplente indicada pela SME é a Sr.ª Josefa Laudeir de Melo 
Biancolino. A Sr.ª Denise Costa perguntou ao Cons. Fellipe Moutinho como que 
a SME poderia contribuir com o CADES-AF. O Sr. Fellipe deu exemplos sobre 
projetos de educação ambiental já desenvolvidos pelo CADES-AF e até mesmo 
o que está sendo desenvolvido com o Fórum Agenda 21 Macro Leste, onde a 
SME poderia ser parceira para implementação de projetos nas escolas 
municipais. 8 - Desligamento da Conselheira Renata Cristina Facini. A 
Cons.ª Renata Facini informou o seu desligamento do CADES-AF por meio do 
grupo virtual dos conselheiros no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte 
e um (25/01/2021). Contudo, como orientado pela SVMA, o membro que 
solicitar o desligamento deverá redigir uma carta formal ao Conselho que 
justifique a renúncia, para que possa ser apreciada pelos conselheiros e ser 
publicada em Diário Oficial do Município. Os Conselheiros do CADES-AF 
aguardam a carta da Sr.ª Renata Facini. O Sr. Fellipe Moutinho lembrou que, 
com a saída da conselheira, o CADES-AF contará com apenas quatro (4) 
conselheiros ativos, uma vez que a Cons.ª Thais Baldassi (titular) não retorna 
as tentativas de contato desde setembro de dois mil e vinte (09/2020) e o Sr. 
Ilídio Martins (suplente) nunca respondeu os e-mails para tomar posse do 
cargo.   9 - Pronunciamento dos munícipes visitantes. A Sr.ª Marta 
Cavalcante resumiu os fatos sobre o caso do Complexo Rapadura e as obras 
da Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo. De acordo com a munícipe, o 
Ministério Público (MP) do Meio Ambiente de SP identificou indícios de graves 
irregularidades na concessão de licença ambiental dada pela CETESB para o 
corte de 372 árvores em área pública municipal, abrangendo a Praça Mauro 
Broco, parte do Parque Linear do Córrego Rapadura e um Clube da 
Comunidade (CDC). Mais ainda, a munícipe informa que o MP identificou a 
ocultação de informações relevantes sobre a área a ser devastada, 
principalmente o fato de ela ser uma Área de Proteção Permanente (APP), 
laudos inverídicos sobre as árvores ameaçadas de extinção que devem ser 
preservadas, e estudos parciais sobre a avifauna, sendo tudo isso um 
desrespeito pelo meio ambiente numa região carente de áreas verdes, como a 
Zona Leste. Informou que o Tribunal de Contas do Município (TCM-SP) 
concedeu liminar suspendendo qualquer continuidade das obras até 
julgamento final do processo, em razão de indícios de graves irregularidades 
na cessão do terreno municipal ao Metrô. A Sr.ª Marta Cavalcante enfatizou a 
dúvida sobre o porquê da Prefeitura de São Paulo, representada pela 
Subprefeitura Aricanduva, ser conivente com o Metrô na destruição de um 
Parque Linear em uma Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM). Ainda 



                                                     

 

                                          

de acordo com a munícipe, as decisões do MP e do TCM se complementaram 
para dar corpo a sucessão de irregularidades na instalação da obra no Parque 
Linear. Destaca também a existência de um terreno com mais de 400 mil m², 
ocioso, ideal para a instalação do canteiro de obras e a construção do pátio de 
manutenção dos trens. A Sr.ª Cleusa Spinola informou que o muro construído 
pelo Metrô causou alagamentos na rua Antônio Carlos Martin, o que nunca 
havia ocorrido antes na região. O Sr. Bruno Augusto disse que os muros do 
Metrô impediram o escoamento da água da chuva, o que ocasionou o 
alagamento. A Sr.ª Marta Cavalcante disse que o Metrô irá impermeabilizar a 
praça Mauro Broco com grama sintética e isso ocasionará mais enchentes na 
região. A Sr.ª Marta Cavalcante também disse que tentou realizar uma reunião 
com a Subprefeita Fernanda Galdino para discutir a questão das obras no 
Complexo Rapadura, mas que a Subprefeita não compareceu, sendo 
representada pela Assessora Jurídica da Subprefeitura, Lidiane Goulart dos 
Santos, que, segundo a munícipe, disse não conhecer por inteiro os fatos sobre 
a Praça Mauro Broco e as obras do Metrô. O Sr. José Roberto (SP-AF) disse 
que não pode responder pela SP-AF no momento, mas que levará essa 
questão à Subprefeita Fernanda Galdino. A Sr.ª Marta Cavalcante disse que a 
Subprefeita já está ciente sobre tudo o que está acontecendo. A Sr.ª Iracema 
Sanchez elogiou o trabalho feito pela Subprefeita Fernanda Galdino e disse 
que a questão do Parque Linear Rapadura é uma questão a ser resolvida com 
a SVMA, e não é responsabilidade da SP-AF. O Sr. Fellipe Moutinho disse que 
o CADES-AF tentará deixar essa questão do Metrô como pauta única da 
próxima reunião, além de tentar convidar os órgãos competentes e envolvidos 
para responderem as questões dos munícipes presentes. Não havendo mais 
assunto a ser tratado, o Cons. Fellipe agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião remota às vinte e uma horas e cinquenta minutos 
(21h50min). Esta ata foi lavrada por Fellipe Moutinho, Conselheiro do CADES-
AF. 
 

______________________________ 
Fernanda Maria de Lima Galdino 

Presidente do CADES Aricanduva 
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Conselheira Titular  
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Fellipe Henrique Martins Moutinho 
Conselheiro Titular 
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Felipe Palma Garcia 
Conselheiro Titular 
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Marilena Moraes Luciano 

Conselheira Titular
 
 
 

 
 
 



                                                     

 

                                          

 
______________________________ 

Renata Cristina Facini 
Conselheira Titular 

 
______________________________ 

Thais Fernandes Baldassi 
Conselheira Titular 

 
 

Conselheiros indicados pelo Poder Público 
 

 
______________________________ 

Carla Augusto Alves 
(SVMA) 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Denise Aparecida Belchior da Costa 

(SME) 
 
 

______________________________ 
Marta Isabel Lopes da Silva 

(SP-AF) 

                    
         

São Paulo, 28 de janeiro de 2021.  
 

 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 29/04/2021 e assinada pelos conselheiros 
presentes. 
 
 
 
 
 


