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 38/2021
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um
(29/04/2021), 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: Carla Augusto Alves (suplente - SVMA).
Conselheiros da Sociedade Civil: Cláudia Rosana Sannino Gottsfritz, Felipe
Garcia, Fellipe Moutinho e Marilena Luciano (titulares).
Ausentes: Rafael Dirvan Martinez Meira (Subprefeito, Presidente do CADESAF), Renata Facini, Thais Baldassi (titulares) e Ricardo Oliveira (titular SVMA).
Pauta da reunião:
01. Leitura da ata n. 37/2021 para aprovação dos membros titulares do
CADES-AF;
02. Informes sobre a Portaria n. 16 SVMA.G/2021;
03. Encerramento das atividades do CADES-AF (biênio 2018-2020);
04. Pronunciamento dos munícipes visitantes;
05. Elaboração e aprovação da ata da presente reunião, para publicação em
Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
Abertura da Reunião, pela Sr.ª Marilena Luciano, Conselheira da Sociedade
Civil, que cumprimentou a todos e deu início a reunião. 1 - Leitura da ata n.
37/2021 para aprovação dos membros titulares. A Cons.ª Marilena Luciano
realizou a leitura da ata, que foi enviada previamente aos e
mails de todos os conselheiros. A ata nº 37 foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. 2 - Informes sobre a Portaria n. 16 SVMA.G/2021. A
Cons.ª Marilena reportou informações expostas pela Sr.ª Maralina Matoso
(SVMA) durante a reunião do Fórum da Agenda 21 Macro Leste no dia vinte e
quatro de abril de dois mil e vinte e um (24/04/2021). Foi informado que
possivelmente no segundo semestre de 2021 haverá uma nova eleição
unificada dos CADES regionais para o biênio de 2021-2023. Também foi
destacado que esta Portaria orienta para que o CADES Regional seja
dissolvido quando tiver menos do que quatro conselheiros ativos e que novas
eleições sejam convocadas. 3 - Encerramento das atividades do CADES-AF
(biênio 2018-2020). É com muito pesar e em respeito aos munícipes que
elegeram seus representantes civis para o biênio 2018-2020 que o CADES-AF
formaliza aqui o encerramento de suas atividades, com base no número
reduzido de conselheiros ativos, o grande período de prorrogação de mandato
e principalmente pela falta de coordenação e apoio por parte da Subprefeitura
Aricanduva/Formosa/Carrão, o que gerou dificuldades para realizar alguns

projetos, além das dificuldades para atender as solicitações da população e
dos próprios conselheiros, como, por exemplo, a indicação e nomeação de
pessoas capacitadas para acompanhar os trabalhos do CADES-AF.
Atualmente, com a troca de Subprefeito, o Conselho ficou novamente sem
amparo do poder público local. Os conselheiros expuseram suas últimas
declarações a respeito de suas atuações no CADES-AF durante o triênio de
2018-2021 devido a prorrogação do mandato em vista da pandemia de Covid19. Primeiramente o Sr. Felipe Garcia declarou: “Quero agradecer a
oportunidade, o prazer de conhecê-los, e espero profundamente que a próxima
gestão e os futuros conselheiros desenvolvam prósperos projetos e ações
benéficas para a comunidade e meio ambiente. Já passou da hora de darmos a
devida importância e atenção para as questões voltadas para o meio ambiente.
Estamos muito próximos do "ponto" sem volta”. Em seguida o Sr. Fellipe
Moutinho declarou: “Gostaria de agradecer a todos. Estive no CADES-AF
desde 2013 e tentamos fazer o máximo para mantê-lo ativo. Agradeço aos
conselheiros Marilena Luciano, Claudia Gottsfritz e Felipe Garcia pela parceria
nesta última gestão. Ademais, agradeço à Carla Alves (SVMA) e ao Ricardo
Oliveira (SVMA) por sempre nos atenderem prontamente. Apesar da
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão não dar a importância necessária ao
conselho, também gostaria de registrar as pessoas que passaram por ela e que
contribuíram na medida do possível com nosso trabalho e se esforçaram para
aprenderem e avançarem com a pauta ambiental e participativa, como os
Subprefeitos Dilian Guimarães, Quintino Pinto e Fernanda Galdino. Também
gostaria de agradecer especialmente aos funcionários públicos da SP-AF:
Cláudio Perez, Cristiana de Oliveira Bastos da Silva, Jandira Basílio, Lilian
Matos, Meire Silva, Maria de Fátima Donatoni, Ana Lucio Bruno, Ana Maria do
Nascimento da Silva, Magali Mostafe, Cristine de Cássia Oliveira Pereira e
Marta Isabel Lopes da Silva, e da SVMA: Vitória Suzuki, Rute Cremonini e
Maralina Matoso. Espero que no futuro os Subprefeitos deem mais importância
ao conselho e que todas as nossas demandas que ficaram pendentes sejam
concluídas”. A Sr.ª Carla (SVMA) declarou: “Eu que agradeço a parceria, e
estou novamente convocada para continuar como suplente do CADES
Aricanduva, e sou titular de outros CADES também, sei como é difícil, mas não
podemos desistir jamais!”. A Cons.ª Cláudia declarou: “Também gostaria de
agradecer a participação de todos no CADES-AF desde 2015 e dizer que é
uma pena a falta de importância que a SP-AF dá ao CADES-AF e
consequentemente ao meio ambiente”. Por fim, a Cons.ª Marilena agradeceu a
parceria de todos os conselheiros e representantes ativos durante um tempo
determinado da SP-AF e concorda com as declarações dos demais
conselheiros a respeito da pouca importância e visibilidade dada ao CADESAF”. 4 - Pronunciamento dos munícipes visitantes. Não houve a presença
de munícipes. Não havendo mais assunto a ser tratado, a Cons.ª Marilena
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião remota às vinte horas e
cinco minutos (20h05min). Esta ata n. 38/2021 foi lavrada em conjunto com
todos os conselheiros presentes nesta reunião ordinária e aprovada em
seguida.
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São Paulo, 29 de abril de 2021.

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

