SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz
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Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de julho de 2013
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Participantes:
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Presidente do CADES-PI: Subprefeito Angelo Salvador Filardo Junior.
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Representantes do Poder Público: Guilherme Nafalski (SP-PI) e Cecília Maria A.
Pereira (SP-PI).
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Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Thomas Green, Claudia Visoni,
Mirian Tanaka, Diego Mengato, Maria Fernanda Salles e Ariovaldo Guello (titulares);
Marcelo Carnevali, Madalena Buzzo, Thais Mauad e Mario Sergio Fernandes
(suplentes).
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Comunidade: Marília Ferraz e José Eduardo Contreras.
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A reunião foi aberta com explicações do Subprefeito sobre problemas internos da
Subprefeitura que levaram ao adiamento da reunião ordinária programada para o
dia 10/7 e realizada hoje. Em seguida ele afirmou estar satisfeito por constatar uma
representação da sociedade civil motivada e atuante, enquanto que a representação
do poder público no conselho ainda não foi formada. Declarou que nesse momento
histórico a sociedade brasileira pede mais permeabilidade do poder público e o
CADES é um canal importante para essa interação. Angelo Filardo apresentou os
pontos de pauta: Regimento Interno, Comunicação Interna e Preparação para a PréConferência do Meio Ambiente, a ser realizada em 27/7. Cecília Lotufo relatou que a
reunião informal de 10/7 foi útil para o alinhamento do grupo e relembrou que foi
solicitada a apresentação do funcionamento e organograma da Subprefeitura para os
conselheiros. Marcelo Carnevale comentou que a desmarcação da reunião ordinária
foi um desconforto para o grupo, mas o problema foi rapidamente superado. Tom
Green demandou que as reuniões sejam gravadas e as atas bem-feitas. Tom
perguntou quem faria as anotações para a preparação da ata. Claudia Visoni disse
que se encarregaria de fazer as anotações e preparar a minuta da ata. Tom perguntou
ao Guilherme Nafalski sobre a ata da primeira reunião de 5 de junho de 2013.
Guilherme distribuiu aos presentes cópia da minuta dessa ata para que tomassem
conhecimento e fizessem as alterações julgadas necessárias. Informou que enviará
essa versão via Internet. Tom sugeriu que houvesse um prazo para distribuição da
ata das reuniões e para os participantes enviarem suas sugestões de alteração.
Sugeriu que fosse encaminhada até três dias após a reunião. Claudia Visoni
relembrou que na reunião anterior foi decidido que a função de relatoria ficou a
cargo da sociedade civil e a secretaria com o poder público. Ariovaldo Guello relatou
que os conselheiros estão se comunicando por e-mail e foi feita uma planilha para o
acompanhamento dos temas e tarefas discutidos pelo grupo. Sugere a criação de um
grupo de trabalho específico para tratar do regimento interno, de modo que o
assunto não ocupe em demasia as reuniões mensais. Ressaltou que o início do efetivo
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funcionamento do CADES depende do engajamento da representação do poder
público. Cecília Pereira observou que o CADES tem funcionamento independente
dos trâmites internos da Subprefeitura e o aprofundamento em detalhes de
funcionamento das equipes e funções da subprefeitura inviabilizaria outras
atividades do CADES. Madalena Buzzo retomou a memória de gestões anteriores,
sendo que a gestão inicial do CADES ocupou-se apenas do regimento e que nos
primeiros meses da segunda gestão só esse assunto foi tratado. Relatou que Susana
Bassualdo, da SVMA, comunicou que está em processo a unificação das eleições e
dos regimentos entre todos os CADES regionais. Aconselhou uma consulta a Rute
Cremonine, do CADES central, e que esse assunto não monopolize o grupo. Sugere a
criação de grupos de trabalho temáticos que, por sua vez, buscarão contato com as
secretarias na medida da necessidade durante o desenvolvimento de projetos.
Claudia Visoni comunicou que por e-mail o grupo decidiu criar um formulário para
registrar demandas e sugestões da comunidade durante as reuniões do CADES, de
modo a agilizar o atendimento e não desviar das pautas mais importantes. Angelo
Filardo afirmou que é bem-vinda a movimentação independente dos conselheiros da
sociedade civil, pois a atividade do CADES não se limita às reuniões mensais.
Comunicou que os Conselhos de Subprefeituras estão em processo de criação e
atualmente o CADES acaba preenchendo esse espaço pela falta de outros canais com
o poder público. O mesmo ocorre com o Conseg, que recebe demandas relacionadas
a enchentes, trânsito, buracos na rua e outros assuntos não diretamente relacionados
com a segurança pública. Incentivou os conselheiros do CADES a ambicionar a
participação em sistemas mais amplos de penetração na estrutura da Subprefeitura.
Os temas ambientais seriam projetos piloto dessa nova forma de relacionamento da
sociedade civil com a Subprefeitura. Sugere que a função do CADES é acompanhar e
sugerir melhorias para processos que tenham forte relação com temas ambientais e
não a interferência em questões pontuais. Compromete-se a ter 80% da representação
do poder público definida até a próxima reunião do CADES. Diego Mengato
mencionou que os pontos sensíveis do regimento que devem ser alterados ou melhor
explorados são referentes ao absenteísmo de conselheiros e eventuais substituições.
Identificou a verticalização e especulação imobiliária como os principais problemas
ambientais da região. Criticou a criação de diversos novos conselhos antes que exista
amadurecimento e apresentação de resultados pelos conselhos já implantados. Tom
Green argumentou que os problemas pontuais chegam ao CADES devido à falta de
outros canais efetivos de acesso à Subprefeitura. Em sua opinião o CADES deveria
compilar e encaminhar as diversas ocorrências, sendo que a presença da comunidade
nas reuniões é importante. Ariovaldo Guello disse que atualmente a prefeitura não
tem a obrigação de estar representada no Conseg-PI, que é um conselho estadual.
Segundo ele, quando a prefeitura começou a participar mudou o foco das reuniões,
da segurança para outros problemas referentes aos espaços públicos. De acordo com
ele, os representantes da prefeitura são mal tratados pelos cidadãos nessas ocasiões.
Cecília Lotufo sugeriu que o âmbito de atuação do CADES leve em conta uma visão
ampla das questões ambientais, englobando desenvolvimento sustentável, histórico
da região, áreas irregulares, descumprimento dos 40% de permeabilidade do solo
exigidos em cada edificação entre outros temas. Marcelo Carnevale ressaltou a
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necessidade de conhecer melhor a Subprefeitura. Propôs um encontro extraordinário
apenas para tratar desse assunto. Comentou que, junto com Fernanda Salles, vai
pesquisar o funcionamento de conselhos bem-sucedidos que possam ser referência
para a atuação do CADES-PI. Tom informou que enviará a versão final da ata da
reunião informal dos membros da sociedade civil que aconteceu em 10 de julho.
Marília Ferraz se apresentou como bióloga e ex-funcionária da SVMA. Está
participando de reuniões no CADES Central e em CADES regionais. Tem observado
esvaziamento dos conselhos, que não têm função e não são consultados pelo poder
público. Por outro lado, percebe que a população não está disposta a se doar para o
trabalho voluntário. Manifestou preocupação com os rumos atuais da SVMA e disse
que existe inquérito no ministério público para apurar irregularidades. Em sua
opinião, meio ambiente perpassa todos os assuntos (história, urbanismo, educação,
saúde). Veio à reunião fazer denúncia sobre a intenção da prefeitura de doar o
Viveiro de Cotia e o Parque CEMUCAM à Taboão da Serra. Criou uma petição
pública
para
tentar
impedir
isso
(http://www.avaaz.org/po/petition/Contra_a_doacao_do_Viveiro_de_Cotia_e_do
_Parque_CEMUCAM/). De acordo com ela, são 300 mil mudas de árvores em vaso e
mais 60 mil árvores plantadas na terra que correm o risco de serem destruídas caso
um empreendimento imobiliário ocupe o local. Afirmou que essa discussão tem que
estar no CADES e, de todas as instâncias da prefeitura que já procurou, apenas
alguns vereadores (Natalini, Nabil, Toninho Vespoli e Floriano Pesaro) se
interessaram em defender a causa.
Claudia Visoni relatou que, entre a reunião de junho e a atual, o grupo discutiu por
e-mail a possibilidade de pedir esclarecimentos sobre o CEMUCAM à SVMA (que
seriam prestados na presente reunião), mas a iniciativa não foi adiante devido à falta
de consenso entre os conselheiros. Angelo Filardo esclareceu que a qualquer
momento os conselheiros podem entrar em contato com a presidência do CADES-PI
para solicitar esclarecimentos. E retomou a discussão sobre o regimento interno.
Madalena Buzzo relatou que Susana Basualdo da SVMA sugere o regime de primeiro
suplente para o caso das substituições. As outras propostas apresentadas por
conselheiros na reunião anterior são sorteio de duplas (efetivo e suplente) ou escolha
do suplente por cada conselheiro levando em conta afinidades, conhecimento, etc.
Cecília Pereira afirmou que provavelmente as outras propostas não têm legalidade.
Relembrou que as atas de reuniões do CADES precisam ser registradas em livro e
sugeriu que existam duas cópias: uma que ficaria em poder da Subprefeitura e outra
com os conselheiros. Tom Green sugeriu que o prazo para elaboração da ata seja de
até 72 horas após a reunião. Angelo Filardo sugeriu que o prazo de apresentação da
primeira versão da ata seja a segunda-feira subsequente à reunião e que os
participantes tenham uma semana para fazer suas considerações. Foi constituído o
Grupo de Trabalho (GT) Regimento Interno, composto por Ariovaldo Guello, Cibele
Sampaio, Tom Green, Mirian Tanaka e Joana Canedo. Decidiu-se que esse tema não
será pautado na reunião de agosto para que os integrantes do GT tenham tempo para
buscar informações junto ao poder público e elaborar suas propostas. Foi anunciado
que o GT Comunicação já está começando a atuar. É composto por Fernanda Salles,
Joana Canedo e Marcelo Carnevali. O grupo entende que o CADES precisa projetar
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uma imagem clara de sua identidade e funções para ser representativo. Como ainda
há dificuldade em definir esses conceitos, num primeiro momento se dedicará à
construção de um sistema de comunicação interno. Thais Mauad opinou que apenas
quando os projetos forem encaminhados a identidade do grupo emergirá. Cecília
Pereira opinou que seria importante haver reuniões mais frequentes entre os
conselheiros da sociedade civil e colocou as instalações da subprefeitura à disposição.
Houve votação sobre o meio de comunicação não presencial dos conselheiros e a
opção grupo de e-mails (Google-grupo) venceu a outra opção que seria comunicação
via Facebook. Assim, será criado um grupo de e-mails apenas para os conselheiros da
sociedade civil e outro grupo que inclua também os representantes do poder público.
Fernanda Salles se voluntariou a prestar assistência técnica aos participantes que
porventura tiverem dificuldade de utilizar a ferramenta (Google-grupo). Foi decidido
que os conteúdos a serem divulgados na página do CADES-PI no site da
subprefeitura devem ser encaminhados para Guilherme Nafalski; e que, após
aprovadas, as atas de reuniões serão divulgadas também por essa página. Angelo
Filardo ressaltou a importância da participação do CADES-PI na Pré-Conferência
Municipal de Meio Ambiente, a ser realizada dia 27/7 às 15h no Colégio Dante
Alighieri, logo após a Oficina de Revisão do Plano Diretor. O foco do evento será o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os conselheiros foram
convidados a divulgar o evento e motivar a participação da comunidade. Foi
sugerida a realização de reunião extra em agosto e a inclusão de apresentação
resumida do organograma e das atribuições da Subprefeitura como tema de pauta. O
aprofundamento na compreensão de áreas específicas da Subprefeitura se dará na
medida em que os projetos do CADES-PI estejam em andamento e haja necessidade
de esclarecimento. Tom Green questionou a ineficácia da prefeitura em coibir abusos
em eventos que acontecem em espaços públicos da Vila Madalena. Diego Mengato
questionou a eficiência da gestão municipal, o uso dos recursos públicos e a
estratégia de criar conselhos para resolver problemas que estão na alçada do poder
público. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião.
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São Paulo, 17 de julho de 2013.
______________________________

___________________________
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Angelo Salvador Filardo Junior
Presidente

Guilherme Nafalski
Secretário
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Ata aprovada na reunião ordinária de 11 de setembro de 2013.
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