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Sérgio Hanasiro:  Só um instante. Temos quórum já para iniciar Secretário. 

  

Carlos Eduardo: Tá bom então vamos começar, 10:21h. Está bem.  

É bom dia a todos espero que todos estejam bem já vi pessoas aqui grandes 

conhecidas né vamos torcer aí dia bonito a gente consegue que a gente consiga 

ter uma reunião bacana. 

Então na qualidade de Presidente da mesa é o Carlos Eduardo Vasconcellos na 

qualidade de Presidente do CADES e atual Secretário Adjunto da Secretaria do 

Verde Meio Ambiente de São Paulo do início a 231ºReunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, 

convocada nos termos do 2º.do parágrafo 2º do artigo 8º do Regimento Interno 

segundo Resolução nº140 CADES de 2011 que se realiza na data de hoje dia 

02-jun-2021 4º. Feira, a partir das 10:22h da manhã.  

Há, essa Reunião Ordinária foi convocada se dará de forma virtual pela 

ferramenta eletrônica Microsoft Teams em virtude do disposto tanto no Decreto 

número 59283 de 16.mar.20, bem como no inciso 1º do artigo 12 do Decreto 

número 59283 de 16.mar.20 que declarou a situação de emergência no 

município de São Paulo em decorrência da pandemia do covid 19 e determina a 

possibilidade de ocorrência de reuniões que se façam necessárias pela forma 

remota por decorrência da pandemia do covid 19 e determina a possibilidade de 

ocorrência de reuniões que se façam necessárias pela forma remota.  

Eu agradeço a presença de todos mais uma vez, eu passo agora a 

palavra para Coordenador do CADES para dar início a nossa reunião.  

Está sem áudio Sérgio, liga o microfone. 

  

Sergio Hanasiro: Pronto, é bom dia a todos e a todos. Inicio a reunião virtual 

do CADES e passamos para o expediente e ordem do dia. Primeiro ponto de 

expediente discussão e votação da ata da do 230º Reunião Ordinária do CADES. 

Todos que tiverem de acordo permaneçam como estão.  

Aprovada a 230º ata da reunião.  



Aos conselheiros e conselheiras que se tiverem alguma observação alguma 

correção a peço que se manifestem.  

Ok aprovado. 

Vamos prosseguir com a reunião com a apresentação do 2os. ponto de 

expediente e da ordem do dia.  

A apresentação controle das águas do Rio Cabuçu de Cima com indicação para 

os projetos de contenção de alagamentos enchentes e para a proteção da 

população do entorno do Rio.  

  

Carla Representante da APGAM: Bom dia. Posso colocar minha 

apresentação?  

Sim senti então.  

Bom dia eu vou falar um pouquinho sobre os parques de inundação.  

  

Os projetos pelo mundo demonstram que soluções simples baseadas em 

processos regenerativos ambientais podem contribuir na melhoria da qualidade 

da água bem como servirem de recarga ao arco e ferro  

Essa apresentação é do gestor ambiental José Ramos de Carvalho e eu gestor 

ambiental e engenheiro ambiental Carlos São Francisco Falasca.  

Não nós vamos abordar aqui 4 tópicos o pelo mundo a importância ambiental 1 

momento que não se encontramos e o projeto do Rio Cabuçu de Cima. 

A China vinha sofrendo poluição de água há décadas causadas pelo esgoto pela 

poluição da fonte difusa esgotamento do escoamentos urbanos e suburbanos 

sua população junto com a sua atenção foi dada ao sistema natural de água e 

a infra-estrutura de água urbana que são essenciais para este  

Cabe a implantação de soluções baseadas na natureza para transformar o rio 

de concreto numa infra-estrutura verde resiliente e entregar o processo de 

tratamento de esgoto ao sistema ecológico que revive o Rio com Água Limpa 

vidas ricas beleza exuberante e vitalidade social. 

Esse é um dos parques tá é esse é o Pq de novo não dá só nasce na China na 

cidade de kyoko mesmo Highway . 

 Há o que eu quero apresentar e dizer sobre essas questões é que a questão do 

Rio o conceito de Pq de inovação é um processo bem natural há e nós havíamos 

visto acontecendo antes da construção da Ayrton Senna nós já tínhamos as 



áreas que serviam de parques de inundação de áreas para inundação ou por 

exemplo nos processos minerários que o pessoal abrir as cartas e a água ficava 

retida ali e depois ela é soltada nova  

 O que que acontece esse conceito né de pq ele já existe há muito tempo está 

foi aprimorado pode ser trabalhado em alguns lugares vão se chamar de parte 

de esponjas porque eles permitem que se tenha 1 recarga no Aquífero outros 

lugares eles vão chamar de rios partes fluviais parques lineares mas a ideia de 

tratar essa Tchau e promover a possibilidade da interação humana sem a 

destruição . 

Neste Pq de número só nós temos aqui também fotos de como era antes e como 

ficou depois né nós temos aí projetos e áreas que podem ser recuperadas áreas 

que antes eram e são né as áreas que são jogados entulhos áreas que são 

invadidas né áreas de contaminação que podem ser restauradas  

Tá aqui eu quis mostrar pra vocês como pode ter a interação humana né nós 

temos aí pontes suspensas então mesmo que a área esteja com 1 problema de 

alagamento esteja cheia ainda assim tem a possibilidade de se vislumbrar o que 

está acontecendo  

Aqui também olha que bonito já achei 1 das áreas né você pode chegar perto 

pode enterrar  

Pronto ele nós falamos da China e agora vou falar da Tailândia na Tailândia nós 

temos a região de Banguecoque eles também tinham problemas de canalização 

de água né e eles criaram e os projetos anti inundação  

Lembrando que banco  

Lembrando que  

Ok tá eu tenho 1 região que está sendo invadida todo ano pela água esse é 1 

outro conceito de  

Há mas ele também faz o acúmulo das artes né se fosse 1 que se não mas não 

é 1 PSI não está é isso que eu quero trazer aqui a idéia do concreto tirar 1 pouco 

essa ideia de drenagem concreto por sinal e transformar isso em conceitos 

naturais  

 

Tá olha que interessante nesse processo construtivo lembrando que todas as há 

áreas contribuem passa justamente toda área pode ser inundada e toda a 

drenagem  



E ainda assim temos ciclovias temos áreas para fazer corrida para te enterrar  

Veja aqui num momento de não dar céu está é essa área pode conter até 

1000000 de litros de água ou seja nós podemos ter também reservatório  

Aí vamos falar 1 pouquinho aqui nós temos ainda aqui no Chile né o Pq fluvial 

padre Renato promete também foi projetado com o objetivo de recuperação 

da da margem do Rio além de ser 1 Pq de inundação ou um parque esponja  

Hã olha que interessante eu trouxe esse exemplo porque ele vai ter uma eu vou 

trazer para vocês uma parte construtiva imagens da construção.  

Tá então você pode observar os cortes não é como foi feito são são serviços são 

projetos né que nós vamos trabalhar com movimentação de Terra projetos 

simples?  

E que pode armazenar água e por um período muito grande olha que bonita essa 

imagem está certo entrando aqui como está o processo.  

E aí está todos esses projetos tiveram bases não é um motivações por conta 

da da folha de habilidade que hoje nós temos no leito dos rios né e diante das 

mudanças climáticas eles todos tinham problemas de alagamento todos tinham 

proviriam água como um recurso todos investido em estudo e estratégias de 

design desenvolvimento?  

Não é lembrando que a questão do alargamento ela se dá porque nós temos aí 

o pessoal é nós temos muitas canalizações água passa a ter mais velocidade 

ela não tem absorção pelo solo não há uma recarga da ** e Peru.  

E hoje como recurso nós temos as crise hídricas então se nós conseguimos 

armazenar proteger e cuidar nós temos aí o nosso bem mais precioso sendo 

valorizada.  

E os estudos são necessários em alguns locais em outros não mas a maioria 

deles nós precisamos fazer os estudos hidrológicos hidráulicos 

hidro geológicos.  

É e nós vamos poder interagir os rios com as zonas húmidas espaço verde 

verificar as áreas de absorção aonde nós podemos fazer as recargas do Twitter 

o que é uma pessoa interessante a ser observada.  

Nós movimentamos muita água daqui a Twitter e nós precisamos repor ela com 

qualidade tá e as estratégias.  

Vamos utilizar de espécies nativas infraestrutura ecológica a questão de 

trabalhar o solo a drenagem e fazer tudo isso interagindo um processo de parque 



visualmente bonito que tem uma função ecológica que tem uma função hidráulica 

o que funcione bem.  

Bem eu não vou me falar da importância da água porque aqui com certeza todos 

sabem disso né e sabem que é o nosso bem mais precioso né é uma lembrança 

de que a água ela está aí há muitos anos é sempre a mesma água que circula 

res circula e nós utilizamos se ela puder eu falo para os meus alunos se ela 

pudesse contar por onde ela passou e qual história aquela que ela teve no seu 

percurso seria muito interessante?  

E o palco é a função principal aí desses parques a recarga da cuíca Hero AAO 

tratativa das áreas de contaminação né controle disso a questão de controle de 

inundações e a questão de proteção ambiental.  

Bem nós estamos num momento de emergência hídrica nós estamos recebendo 

estudos informando que nós vamos ter previsão de ser.  

E que os nossos reservatórios estão com problema de de armazenamento de 

água de quantidade de água está e como esse é um momento tá o momento 

inclusive para se trabalhar com obras e um momento para se pensar daquilo que 

nós precisamos tratar e cuidar?  

Eu vejo os parques de inundação está como o processo de aplicação da 

engenharia a nosso favor usando os conceitos de paisagismo ambiental são 

obras que são muito mais baratas com relação a todos os outros tipos de obras 

os estudos eles nós temos parte de estudos já prontos nós podemos ter aí 

estudos que o pessoal já tem feito as universidades e PT estado prefeitura.  

Tá, mas podemos desenvolver outros estudos que ficam aí pro pessoal que se 

utiliza dele agora para que tudo isso aconteça é de primordial importância a 

participação da sociedade.  

Público e das novas internadas novas alternativas.  

Quando nós falamos em em áreas né e proteção do verde eu lembro de 11 fala 

da minha avó da minha bisa que falava isso na verdade ela falava que nós só 

amamos aquilo que nós vê?  

Tá se a sociedade tiver uma condição de interagir com o meio ambiente 

participando como um parque está nós podemos trabalhar questões como 

educação ambiental nós podemos trabalhar é a questão do cuidado das áreas 

de ensinar e de ter essas de trabalhar a sociedade num num todo né porque ela 

tem uma oportunidade de crescer culturalmente também?  



Tudo espaços agora aqui eu vou comentar com vocês da área proposta do 

projeto é o projeto do Rio Cabuçu de Cima.  

Tá eu vou passar é um vídeo de um minutinho tá de um voo de drone só para 

vocês logo se situarem com relação à área essa aqui é a rodovia Presidente 

Dutra está aqui nós vamos ter Airton a desculpa Fernão Dias e vocês vão 

entender que há aqui essa aqui.  

Olha já tinha uma Lagoa tá vendo esse é o Rio que está finalizado tá nós temos 

aqui ó ao fundo um problema isso aqui é 11 área de fundo de vale está era uma 

área que já tinha uma drenagem natural para o daí tinha feito aqui o governo do 

estado.  

Um serviço de drenagem onde já acontecia cheias aqui nessa área.  

Tá e aí nós tivemos aqui que é o que usamos vai falar depois um pouquinho para 

vocês gente isso aqui é uma invasão está é uma estação indústria de uma 

indústria né que acabou com o trabalho que tinha sido feito aqui olha dá para 

vocês vão chegar aí nessa lateral olha aqui ó um vertedouro natural e aqui já é 

uma área que que servia para a contenção das águas do Rio tá então ainda se 

tem uma área grande?  

Onde é eu vejo ainda grandes possibilidades de trabalhar nos essa região e 

essas áreas tá como também vê as possibilidades nós vamos falando hoje de 

um projeto nessa região mas nessa margem aqui do Rio eu também acho que 

seja possível ter algo para se interagir.  

Eu passei pra vocês um projeto de de de parte.  

City Park.  

Da China mas tem muitas áreas tem muitas partes para depois se alguém quiser 

eu deixo com o ramos aí eu fiz 11 arquivo com todos os links dos parques da 

China que valem a pena dar uma olhadinha e conhecer quem nunca 

viu deve deve dar uma olhada tá isso aí essa é a nossa área tudo bem?  

Deixa eu passar para o próximo slide né?  

Então olha essa aqui está vendo a drenagem essa nossa área aqui atrás de uma 

área do Caema já aqui o Ramos havia comentado depois ele vai passar pra 

vocês tem umas áreas aqui que é uma questão da igreja essas áreas aqui tinham 

outras indústrias tá esse esse trecho aqui.  

E ele tem 18 há mais ou menos tá mas e se nós conseguimos aqui ainda que 

seja e possa ser utilizado essa área aí é com vocês aí como que estão as seções 



de documentação eu acho que vale a pena porque aí nós poderíamos chegar ali 

na Dutra?  

Lembrando que essa área que eu estou falando para vocês é uma área de 

propriedade do município de São Paulo está Oeste do Rio Cabuçu de cima ela 

está na curva do Rio na intersecção das rodovias presidente Fernando é 

Presidente Dutra com a Fernão Dias a onde nós vamos encontrar 

as the nagem essa área é uma área que vive sendo assediada por invasão tá 

então antes que haja uma invasão.  

Uma ocupação irregular eu vejo como interessante trabalhar ela aqui embaixo 

olha tem uma a mesma área antes da questão aí envolvendo a invasão por uma 

indústria que é mais triste do que a invasão popular está essa é uma área de 

contenção de enchentes tá ela promove uma segurança socioambiental na 

região.  

Porque ela evita o alargamento do parque São Rafael do Jardim tranquilidade 

da Vila Galvão do Jardim Brasil Jardim Cabuçu Jaçanã.  

E no período da chuvas essas essas águas pluviais aí vem.  

É por viagens elas vem numa velocidade muito grande não volume muito grande 

e ali é um dos nossos personagens naturais então no meu entender e do nosso 

grupo todo tá pegando é que se nós trabalharmos essa área com uma área de 

proteção impacto nós vamos evitar grandes problemas.  

Tá aqui dá pra vocês verem um acúmulo de água né e aqui embaixo da pra 

vocês fazerem 11 imagem das enchentes tá dos problemas que nós já temos na 

região essas fotos são de 2011 mas eu fiz também utilizar ela porque ela faz 

parte de um outro projeto que a da agenda 21.  

As fotos mais recentes.  

Essa área tá ela está na bacia da baixa do Rio cabeça de cima é uma área de 

acondicionamento Natal de água.  

Em sistema Cantareira foi criado um projeto de contenção de enchentes nos 

anos 90 concretizado pelo governo do estado com recursos fornecidos pelo já 

Japão naquela época do projeto já.  

Ela está inserida no bioma mata Atlântica né ela é uma área assediada como eu 

já comentei com vocês então é importantíssimo né que nós possível possamos 

cuidar dela né ela é uma área é que deve ser protegida é uma área que precisa 



de recuperação né ela é uma área que nós ela tem vida ainda né e eu acho que 

entendo como nosso grupo entende?  

Que ela é importante para a sociedade do entorno?  

Aí eu fico aí a proposta né nós queremos uma área desta forma.  

Nada nossa chamada será que nós podemos chegar num num projeto muito 

bem feito bonito visualmente né que atenda tudo as nossas opções ambientais?  

Bem é nós podemos entender que os parques num dá só uma solução ambiental 

com ganhos imensuráveis ao meio ambiente a sociedade e muito obrigada pela 

oportunidade de estar aqui com vocês de falar esta manhã né e agora deixo por 

conta do Ramos.  

  

José Ramos: Olá bom dia bom dia Sérgio Hanashiro. Bom dia senhor Carlos 

Secretário Adjunto não é. bom dia engenheiro local mas que faz parte do 

Rio Cabuçu da sua história de graduação inclusive né  

Bom é quando é qual é a importância das câmaras técnicas né nossa que 

educadas municipal  

Nossa em 2019 final de 2019 nós estávamos junto com os diretores, diretores do 

colegiado é na Chihiro é tentando abrir a nossa Câmara técnica de saneamento 

entendeu o Carlos a Câmara técnica de saneamento que não está funcionando 

e aí 1 dia nos reunimos aí em outubro se não me engano no geral gordo 

ao o o arquiteto a o Sam Alex né mas a Cláudia tudo aí eu vi pela 1os. vez  

A história olha só a gente tem, nós sentamos para verificar reativar a Câmara 

técnica de saneamento e aí o arquiteto são as que trabalha junto com a arquiteta 

Roseli aí no departamento junto à Secretaria mesmo ele disse o meu sonho 

ramos é que a gente pudesse criar 1 pacto de inundação no município de São 

Paulo e eu estava do lado dele eu acompanho esse nosso sofrimento na aqui na 

região norte com o Rio Cabuçu a 3 de 2004 praticamente  

E aí eu virei Pra Ele eu falei se você quiser se você deseja de fato 1 Pq de 

inundação que são eles então você já tem ele  

Porque nós olha só que incrível e e eu tenho que falar da família Covas agora 

dá importância eu vou ter que falar isso eu sei que não não é não quero criar 

aqui 1 1 questão ideológica nada disso  



Quero criar falar do engenheiro Mário Covas pai né avô desculpa avô então na 

época a gente fez severas críticas e o jovem ainda me informando ainda na área 

de engenharia  

E a gente fez severas críticas por conta da inundação que acontecia no Rio 

Cabuçu 

E aí então prefeito é Mário Covas tinha produzido aqui o terminal de cargas 

Fernão Dias então não havia naquela naquele período Hanashiro o 

entendimento de trabalhar várias e quando eu vou colocar sedimentos eu vou 

subir a Várzea é então o Juliano tem esse conceito inclusive nós discutimos 

recentemente na Câmara Técnica Rivi a realização das obras da antiga planta 

Industrial da brinquedos Estrela  

Qual a importância Juliano quando eu falei que aquilo era 1 área frágil e a gente 

tem que tomar muito cuidado aí porque a gente sem se colocarmos 1 altura de 

1 caneta ali de sedimento a gente vai prejudicar dezenas de centenas de famílias 

que estão a montante do Rio então essa é a nossa grande preocupação  

 Então quando você acha que você falou pra mim ramos existe conceito de Pq de 

inundação eu falei aquela área ela já é porque quando foi feita a retificação do 

Rio né então é então já governador Mário Covas e vice Alckmin ele já fizeram 1 

conceito dessa dinâmica de Pq porque antes dessa obra infortuna Decker não é 

1 indústria 1 transportadora que está lá hoje ela simplesmente  

Sedimentou tudo aquilo né ela simplesmente Terra parou tudo fechou todas as 

lá os acessos né e ainda por cima ela quebrou o vertedouro e já era 1 Pq de 

inundação ali porque olha só que interessante nós temos 1 Rio e aí o la cava 

que fez até a sua graduação no Rio Cabuçu o que está aqui com a gente e 

depois ele pode até comentar alguma coisa a respeito mas temos 1 Rio curto ele 

tem 10km  

  

Mente só que ele tem 1 velocidade e 1 peso hidráulico muito acentuada né então 

quando ele sai da Serra da Cantareira ele desse encontro o Rio Tietê só que 

nesse nessa velocidade que ele vai ele vai alagando tudo né então a nossa 

drenagem não suporta então todo esse nosso histórico de cor e assim foi 

construído agora recentemente o piscinão no córrego da paciência  

Só que esse aqui se não é Secretário Carlos ele não está exatamente no Rio ele 

está em 1 código que está a Oeste do Rio então significa qual é os nossos 



pesadelos aqui a cada 2 anos é o el ninho o el ninho diferente da linha que as 

águas mais tranquilas mas a chuva também é constante o el ninho a junta com 

outro grande fenômeno que nós temos aqui na região. 

Que é 1 ilha de calor  

Essa ilha de calor quando eu encontro de rolinho ela faz chuvas muito rápidas e 

muito forte e com o volume alto e quando atinge a Serra da Cantareira que está 

com 1 pressão mais leve esse volume desce pelo Rio numa velocidade absurda 

e alta então ele segue em frente só que o a direita nós temos a chegada do 

córrego da paciência mas o nosso que se não que está terminando agora as 

obras  

Ele está direito ele tem ele fica sem função alguma é comum aqui na nossa 

região nós estarmos 1 sol aqui no Edu chaves e embaixo de água porque chove 

na Serra da Cantareira o Rio desce e a gente fica sem sol com água e invadindo 

nossas casas então qual é a função desse Pq de número  

São a nossa prisão na casa não citou o Park de Nova Iorque que é 1 espécie de 

regulador das águas então esse nosso Pq aí na frente que queria poder fazer 

contribuir com piscina último mês que a chuva tivesse ao Oeste né descendo 

pela Vl Ede Vila Gustavo e todo Jd Brasil tudo e aí passaria por que se não e se 

não fazer a função dele. 

E quando nós tivéssemos a chuva da Cantareira que são chuvas também 

pesadas e muito Fortes e especialmente o ninho ele também serviu com essa 

regulação e aí tem 1 notícia interessante a gente vem discutindo essas coisas 

alguns anos né e recentemente nós fizemos reunião até que o pessoal de 

segurança urbana a 5os. cidade com a GCM ambiental e olha que interessante 

às vezes  

M ela faz 1 trabalho extremamente interessante na essa área de transição da 

Serra da Cantareira mas eles também não tem 1 sede né então eu conversando 

com o comandante jardas ele bebe ele até lá nesse Prq a gente pode construir 

1 sede produzir educação ambiental produzir 1 Pq que tem a cultura e possa 

receber de toda a população do entorno do Pará  

E que é interessante também para o pessoal que cultua à o meio ambiente de 1 

forma muito mais robusta nós temos 1 corredor ecológico né então corredor de 

fauna num corredor ecológico importante Serra da Cantareira Rio cabo sul 

é esse parte de inundação e o Pq ecológico do Tietê se a gente dimensionar o 



Carlos aí nós não temos 6km de entre esses parques aqui nós temos 1 legado 

aí que eu comento 1 pouco da família Koch  

Então o avô luta pela retificação né ele é hoje até referendado até hoje eu tenho 

1 Monte de senhoras que já atingiram seus 60 70 anos e eu posso colocá-las 

aqui eles vão elas vão referendar muito que foi muito importante para a nossa 

região e 1s momento o próprio que sinal  

Porque eu precisam também foi aprovado no Pq quatro  

Enquanto presidente de 1 mas quando veio para a prefeitura agora 

Fernando Haddad ele veio com o conceito natural de 1 grande projeto mas aí 

nós caímos naquela cilada que a gente sempre cai não temos dinheiro para isso 

então a visão que teve o então 1os. prefeito hoje atual governador  

O João Dória foi de reiniciar esse piscinão pela importância e pela agressão das 

chuvas para toda essa população nós vamos falando 1 população de 400000 

pessoas é então quando o seu o governador sai da prefeitura e assumo assume 

o Bruno  

Através da cirurgia eles pegaram fortemente a construção, mas ainda 1 projeto 

mais real num projeto que era a construção do decepcionam e te interessante e 

desafiador também porque naquele nessa mesma região nós tínhamos lá 1 

associação de amigos e moradores então o que que eles tão fazendo agora 

criaram a piscina  

Então parece que se não e recuperar o espaço estão recuperando espaços 

associação assim também com 1 escola em cima também é 1 Marco inovador 

porque o que a gente observa nos piscinões são apenas buracos de concreto 

sem 1 função é social e tem 1 função e ambiental até nesse caso a gente tem 

olha até pra universidade para estudo porque a pegamos representante de 

classe  

Dos gestores ambientais a gente pode ter exemplos de como atuar 

ambientalmente e misturando engenharia com conceitos sociais e conceitos de 

meio ambiente tem desse corredor ecológico tem nesses 2 países dessas 2 

funções uma em concreto puro com um acabamento de uma associação de 

bairro.  

O um campo de futebol com toda aquela estrutura social que o bairro merece e 

na outra ponta a menos de 2 km mas teremos um parque de inundação 

mostrando como é que se regular as questões de sustentabilidade envolvidas 



toda essa movimentação e assim gerenciando essas águas é de forma correta 

de forma profissional e de forma ambiental.  

Então é e aqui o que que é interessante nós temos também 3 profissionais né 

vamos brincar com ele jurássico né nós temos aqui o engenheiro lá acaba que 

está aqui junto com a gente nós temos o geólogo amigo com certeza do Juliano 

Ronaldo Malheiros hoje secretária é chefe de gabinete da Secretaria das 

Subprefeituras que foi na época o geólogo da obra né da retificação quando 

do engenheiro Mário Covas?  

E temos a presença do Márcio acaba.  

Que é representante da Câmara Municipal que fez a sua graduação no Rio e o 

interessante também de tudo as contando com município de Guarulhos nós 

temos a figura do professor mestre António Manuel é que foi o fundador do PT e 

faz é o referenciamento na região dos 2 municípios e conhece muito esse Rio 

também então são propostas né importantes de pessoas de conceitos e de 

ações que?  

Pode ir até contribuir inclusive com a nossa segurança urbana outra  é trazendo 

a GCM ambiental para esse espaço também mas também criar uma solução de 

cultura né pressa  nossa região que também extremamente carente dessa ação 

então é fico feliz agradeço demais o Lucas pela oportunidade que a gente vinha 

tentando buscar e o Lucas me liga vamos por favor a gente precisa é criar uma 

agenda para cana eu falei não então eu acho que eu já tenho agenda então as 

coisas não acontecem.  

Assim é por força de Deus né ele sempre está de nosso lado para criar uma 

possibilidade maravilhosa para acesso São Paulo e a cidade merece.  

Eu vou obrigado obrigado Lucas parabéns ligado.  

  

Lucas Teixeira: Imagina José imagina imagina. 

Bom dia bom dia flores  

Obrigado para obrigado Carla.  

Bom dia a todos  

 

Lucas Teixeira: É desculpem pelo meu atraso eu tava com uns problemas 

de conexão mas eu estou aqui de volta na reunião e Carlos tem alguma 

manifestação? 



  

Carlos Eduardo: Tenho de agradecer a Carla agradecer aos dois pela 

grande apresentação muito bacana na grandes oportunidades. 

Acho que a gente tem que trabalhar mais esse espaço e tomar as providências 

cabíveis aí tentar medida. 

Me diga da disponibilidade aproveitar esse terreno. 

É das diversas formas aí apresentadas tá é eu sei que o pessoal da GCM é 

precisa de espaço também é pessoal da GCM ambiental a gente está sempre 

em contato com o pessoal da s m s u a Teremos que avaliar aí o que que que 

está acontecendo ali na região né vocês falaram de invasão por indústria a 

condição do terreno mas eu acho que é tem espaço para a gente conversar e 

tentar tentar melhorar a situação na região e obviamente investindo aí no meio 

ambiente à então agradecer +1 vez a Carla álamos  

Muito bacana apresentação ele está sempre aprendendo e vamos trabalhar 

para implantar o que o que for condizente vamos conversar vamos conversar 

com as diversas esferas as diversas secretarias e cantar os diversos atores né 

e tentar enquanto implementar aí o que for possível há muito obrigado +1 vez é 

Lucas contigo  

 

Lucas Teixeira: É algum conselheiro eu gostaria de ser manifestar a respeito da 

apresentação do José ramos e dos membros da APGAM? 

Eu queria perguntar o chefe estadista está desativado  

Eu não estou conseguindo acessar o chefe  

Então deve ser 1 problema meu aqui desculpa  

Chat está ativado é vou até mandar 1 mensagem aqui ó  

Mas algum conselheiro teria alguma manifestação? 

Olha eu é você quiser fazer a respeito  

Rosélia eu levantei a mão aqui não sei se dá se é assim que a gente pede a 

palavra como  

Eu vou  

Sim sim palavra é sua  

Então tá bom 

  

Rosélia Ikeda: Então eu também quero para amenizar apresentação  



E agradecer né eu acho que ele veio ele está num momento bem o Porto  

É essa a proposta porque nós nós estamos entrando agora no na revisão do 

plano diretor né e é o momento também de a gente incluir né esses  

Essas idéias é dentro do plano é para legitimar a gente mizar nenhum é ver 

gente mal 1 plano desse que é tem que ser construído ao longo prazo é então é 

ele tem que entrar no plano com o plano diretor  

Não eu acho que é oportuno por conta também de que o governo atual ele está 

é bastante voltado né para as questões é ambientais e as relações 

internacionais  

E a questão da mudança climática está sendo 1 das pautas né nesse governo 

então é eu acho que essa questão do  

Da inundação né de como você vai é  

É como você vai enfrentar né a questão da mudança climática com as chuvas 

mais intensas  

E a cidade de São Paulo ela o fato de ela ter somente é 1 saída né de água como 

dizem os hidrólogos que a gente só isso é o Rio Tietê é quem tira água da cidade 

de São Paulo te leva para o interior né então é a gente tem 1 problema de 

drenagem muito muito grande na cidade né e os investimentos que são feitos 

eles não estão  

Eles não dão conta o Das necessidades por aqui a gente também tem 1 questão 

de que pessoas moram nas bases né muitas pessoas moram nas fases e isso é 

que traz o problema não é que essas pessoas não estivessem nas várias a gente 

poderia deixar tudo aí não dá eu não teria esse problema né então agora a gente 

essa idéia de que a gente tem que retomar as bases  

E pá e o que a gente consegue recuperar como essa função que ela tem de 

conter a água de fazer a esponja né que fazia absorção lenta eu acho que é o 

caminho mesmo né agora a construção disso  

Ela é não é penosa ela é difícil porque ela ela tem realmente ou é 1 1 Inter  

Necessidade de interlocução entre diversos de diversas secretarias como disse 

o secretário e é o e é 1 interlocução é que não não é muito é fácil de fazer né mas 

a gente está aqui tentando fazer isso então acho que é parabéns pela vida é 

exatamente é o grande desafio porque envolve habitação envolve Secretaria de 

saúde ver se tu urbana envolve outro município nesse caso no cabo sul né  

Eu desafio da ocupação no hotel  



É então envolvem alguns é estaduais né que cuidam desses seus que são de 

divisa de município então é 1 é 1 desafio muito grande mas  

Eu acho que é a eu também vejo que a solução É por aí né a gente acha que 

tem que parar De tratar a coisa muito com concreto né porque eu acho que custa 

muito caro e e não é 1 solução que resolve todos os problemas também  

Então acho que é 1 pouco isso tão parado parabenizar de novo que a gente já 

vem nessa conversa muito tempo né muito obrigado  

  

Lucas Teixeira: Stella Alves  

Palavra sua  

 

Stella Alves: Oi bom dia é eu como eu ainda tou participei de poucas reuniões 

até hoje ainda não me interessa muito do esquema de ver a documentação antes 

tal então eu eu não não tinha visto dentro de que contexto está esse projeto mas 

eu acho que é perfeito acho que todo urbane está sempre propôs para a 

cidade E eu ia até perguntar nesse sentido que ela falou também se isso está 

previsto é de de 1 plano maior com outros pontos está no plano diretor ou é 1 

ação pontual que foi proposta aqui para nós Pode ser que eu tenha perdido 

algum documento no meio do caminho mas só para esclarecer e dar todo apoio 

assim. 

  

Lucas Teixeira: Obrigado obrigado.  

É Sônia palavra é sua  

  

Sônia Hamburger: Eu queria chamar atenção é aproveitando a fala 

da Roselia sobre a revisão do plano diretor eu já pedi isso é via e-mail e já pedi 

e também no chat do WhatsApp que a revisão do plano diretor fosse pauta do 

nosso concelho e que a prefeitura apresentar-se ao nosso conselho a proposta 

que que está sendo é posta em prática de revisam eu acho que o k diz é 1 

conselho importante é 1 conselho deliberativo 1 conselho importante da cidade 

Tem relação direta com o plano diretor estratégico é e eu acho que está sendo 

completamente esquecido pela prefeitura então acho que a gente tem que 

solicitar aqui a prefeitura nos apresente a proposta de revisão de processo de 

revisão né porque está o processo está correndo e a gente está ficando para trás 



como conselho e eu não estou entendendo e eu já coloquei essa pauta  Outra 

pauta o que eu queria chamar atenção é do planta véu que tem também a ver 

com a revisão do plano diretor porque o plano Pavel ele está previsto no plano 

diretor  

E até agora não me retornaram por que que a gente por que que o que o que a 

versão final do plano PlanPavel  

Não veio ainda para o k disse não foi para a Câmera   

Não consigo entender eu a gente participou eu participei dessa de várias 

reuniões sobre o PlanPavel participei participamos no participe mais a gente 

precisa de 1 retorno e isso inclusive está sendo cobrado na minha região ali que 

participou que tivemos 1 oficina super bonito está todo mundo perguntando  

Então a prefeitura fala de revisão do Plano Diretor mas não fala dos planos que 

estão previstos no plano diretor e que precisam ser efetivamente implantados  

Né então eu queria chamar atenção muito fortemente disso é 1 pauta paralela 

né é 1 pauta que não tem a ver com o PAC propriamente dito eu fiquei muito 

impressionada com a o cancelamento da reunião da semana passada por falta 

de pauta quando a gente tem muitas pautas solicitadas eu realmente não 

entendi  

Por que que foi cancelado e então eu pediria a  

Esperaria que solicitasse essa apresentação já para o próximo mês né do pela 

sua próxima reunião porque o processo já está na rua né de revisão do de 

proposta de revisam já tem plataforma já tem todo 1 cronograma e a gente está 

a reboque  

Ok. Como conselho  

Realmente não consigo entender outra pauta que eu acho importantíssimo é que 

a comissão especial da sou desses também venha fazer 1 apresentação do 

plano que foi publicado esta semana como resultado do trabalho da comissão 

especial a gente tem muito a ver com isso e também a reboque então eu acho 

que o conselho como conselho é de meio ambiente tem que se colocar  

Nessa nesse processo nesses processos todos é importantíssimo  

E mais uma coisa que eu queria chamar atenção aqui que eu queria que 

constasse em ata é que eu não recebi convocação para a reunião do 

FUNDURB eu fui escalada meu nome saiu no diário oficial e eu não recebi 

A convocação dessa reunião e a próxima reunião é só em agosto  



Então as reuniões de conselho do FUNDURB são reuniões trimestrais e eu perdi 

essa reunião é aonde eu estaria representando o nosso conselho.  

Obrigada  

  

Lucas Teixeira: Obrigado pelas contribuições conselheira Sônia é gostaria de 

avisar é que mande 1 e-mail pontuando é todas essas pautas para o e-mail 

do CADES arroba prefeitura ponto s p ponto Gov por gentileza  

E em relação ao FUNDURB nós  

só deixa eu terminar  

Eu só estou falando que eu mandei eu mandei o que eu posso te falta  

Você poderia mandar novamente é só terminando o FUNDURB nós fizemos 

todos os trâmites legais pela Secretaria mandamos todas as informações para o 

FUNDURB publicamos porém é  

Provavelmente houve 1 problema interno deles eu mandei e-mail para 

eles eles não me responderam é entraremos em contato novamente para que 

eles possam estar mandando 100 watts e os calendários para os conselheiros 

tá bom mas se você pudesse mandar novamente é todas as sugestões de pauta 

agradeceríamos obrigado 

É Marina Medeiros palavras sua  

  

Marina Medeiros: Olá pessoal boa tarde é bom dia  

É que a Marina trabalha na CPP Secretaria executiva de planejamento de 

entregas prioritárias e junto com a equipe a gente fez A Entrega essa semana 

da agenda 20 e 30  como comentado agora pela Sônia e eu posso levar essa 

pauta aqui para dentro da nossa Secretaria e trazer a equipe para fazer 1 

apresentação sim na próxima  

Na próxima reunião aqui do CADES sem problemas acho que seria muito legal 

inclusive fazer apresentação para a demonstrar a conexão entre os demais 

instrumentos de planejamento né há o CADES estão presentes já no programa 

de metas vão estar presentes no PP aí também é em finais ainda 20 e 30 óbvio 

como 1 instrumento de longo prazo aí de planejamento para prefeitura então se 

for possível enfim é eu vou deixar meu e-mail aqui no chat a gente pode organizar 

1 apresentação do processo de construção da agenda. 

  



Lucas Teixeira: Certo Marina é eu peço para que mande  

É essa sugestão e apresentação para o e-mail Cádiz arroba 

prefeitura  ponto gov ponto BR obrigado  

Meire Aparecida a palavra é sua  

O microfone está desligado 

 

Meire Aparecida:  Bom dia a todos é como vocês estão saudades de estar aí 

presencialmente com todos vocês esperam que estejam bem se cuidando 

Marina eu acho que essa construção é importante né a gente dá essa devolutiva 

aqui para o Cádiz e a gente pode estar construindo juntos porque a Secretaria 

do verde também faz parte da comissão eu acho que a gente pode fazer 1 

apresentação bem bonita  

  

Lucas Teixeira: Certo obrigado é José Ramos tem alguma observação a fazer? 

A não é a Carla é Carla  

A não é a Carla Carla  

Eu acho que ele é caro ainda para.  

Carla desculpa 

  

Carla Representante da APGAM: Oi eu sei que eu não sou membro né mas é.  

Foi falado de valores de de posicionamentos de projeto.  

Não é.  

Nós temos aí o comitê da bacia tem a abate e nós temos aí as verbas do estado 

relacionados a bacia então uma vez que seja possível aí que seja organizado 

essa questão com o município né é é possível solicitar essa verba através de 

projeto para o fer hidro então é quando se trata de bacia?  

Tem a verba tem a possibilidade basta nós nos articularmos para isso acontecer 

então eu acho que é muito importante aproveitar o momento aproveitar as verbas 

aproveitar que temos aqui umas né tô falando eu estou falando é tudo fazendo 

em defesa própria vamos dizer assim mas aproveitar que a pegando é uma 

associação que tem profissionais que é uma associação de profissionais.  

Então você tem um corpo técnico na associação nós já fazemos outros trabalhos 

né então são coisas que podem surgir e nós podemos trabalhar a várias mãos é 

no meu entender ali é uma área que vale a pena não vamos falar do Park de 



Nova Iorque não nós vamos ter parques em Melbourne nós vamos ter parques 

na Alemanha.  

Lugares né mas eu quis falar daqueles que não são falados né justamente para 

que vocês possam ter essa chance?  

Pessoal essa ideia do parque esponja na China se vocês pegarem.  

As no Word.  

Google Earth né como era antes está isso todos podem olhar e como que está 

agora vocês vão ver que questões assim de 2 anos projetos que aconteceram 

em 3 anos fizeram uma diferença muito grande.  

Para a sociedade para o meio ambiente e são assim são fantásticos tá é eu 

posso dizer pra vocês que são soluções que são lindas maravilhosas e vale a 

pena vocês darem uma olhadinha então eu essa é uma procure Rio de esponjas 

aí vocês vão dar uma olhada e vão gostar do que eu?  

Novamente muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês tá me 

coloco a disposição da precisando de mim fala encontramos é eu sou gestor 

ambiental sou engenheiro ambiental sou técnico em mineração e sou 

especializada em solos então naquilo que eu puder colaborar com vocês 

estou a disposição nem vamos fazer com que o nosso recurso hídrico 

principalmente o subterrâneo.  

Quando bem cuidado.  

Há porque a questão aí de ter a de não impermeabilizar e permitir que o solo né 

que nós possamos repor o nosso Aquífero é muito importante porque essa água 

está fazendo falta e temos que cuidar e ali um ponto que nós podemos inclusive 

monitorar?  

Bom então novamente muito obrigada gratidão pela oportunidade até mais muito 

obrigado.  

 

Lucas Teixeira: Obrigado Carla muito obrigado mesmo obrigado pela brilhante 

apresentação ô Zélia tem alguma observação  

José ele está com mãozinha levantada. 

Está com microfone desligado. 

Acho que não né?  

Que agora de quem né  

 



José Ramos: Sim agora sim sim sim.  

Está é que eu com os comandos estão lentos aqui é então é só porque como 

a a Sônia né fez 1 de ver essas colocações é especialmente é em relação ao 

plano diretor revisão do plano diretor ele é comandado pela Secretaria pelo pé 

por exemplo né Secretaria municipal de urbanismo licenciamento então na 

verdade ela fazendo essa demanda aí  

Ó OK diz o cara que se teria que entrar em contato com a Secretaria de 

Desenvolvimento para esse moleque é licenciamento e desenvolvimento urbano 

é para que venham fazer essa apresentação né eu acho que acho que o caminho 

seria?  

Isso em relação ao PlanPavel ele encontra-se ainda numa num trabalho de 

revisão especialmente por seja pab né porque A No final do inclusive a quando 

ela diz versão final não é versão final né o que foi apresentado em coisa de todo 

mundo recebeu né próprio GT e que a Sonia fez parte recebeu?  

É recebeu OA versão completa a versão que chama completa ela não é versão 

final.  

  

Roselia: Ela foi apresentada foi feita no pela equipe é entregue em 31 de 

dezembro e então e não houve uma oportunidade né por conta disso muitas 

férias de final de ano mudança de gestão de uma discussão é suficiente para 

que a gente consiga é chamada de versão final então ela continua ela está em 

revisão inclusive.  

É especialmente para proteger padre que que é grande é vamos ver a é 

implementadora não é tudo dos parques e é muito necessária revisão por parte 

deles é por isso que ainda não temos a versão final.  

Obrigada só isso obrigada revelada pelo esclarecimento.  

Obrigado pela sempre.  

  

Lucas Teixeira: É desculpa é que eu estou sem aqui então queria agradecer a 

Rosália pelo esclarecimento obrigada  

Tá bom é brigado obrigado a todos é eu gostaria de reiterar aqui que as 

sugestões de novas pautas para as próximas reuniões sejam mandadas para o 

e-mail que está no chat é cades@prefeitura.sp.gov.br é?  

Eu gostaria agora é dando encaminhamento ao Carlos quer se manifestar.  



Oi é vamos ver o que que é Roger a Estela eu acho que ela também quer falar 

aí eu antes antes da gente prosseguir eu queria dar 1 palavra está a Estela.  

Está bom Estela palavra sua.  

 

Estela: Estela só queria esclarecer mesmo que não ficou claro se isso é 1 

apresentação pontual ou se já faz parte de algum plano alguma intenção de que 

seja feito 1 dúvida mesmo  

É uma apresentação pontual viu?  

Ele poderá ser incluído em algum plano futuramente é isso sim  

   

Lucas Teixeira: Tá obrigado  

Bom legal obrigado é queria agradecer a Roselia Estela Sônia  

À Marina Meire Carla José fazer de novo  

É que eu te 

 

Roselia: desculpa é que quando ela perguntou a ela fez uma pergunta eu queria 

só respondê-la pode ser?  

Isso legal há  

É porque assim esse projeto ele não está atualmente no plano?  

No não consta do plano diretor de 2014 né é o oportunamente como está em 

revisão esse plano esse ano ele poderia poderá ser incluído agora é então o que 

o que o que eu ouvia não foi uma oportunidade né de apresentação por essa 

associação que vem trabalhando nessa região norte da cidade e que onde esse 

Rio realmente ele tem muito impacto né ambiental?  

Então é uma foi uma contribuição da associação né aqui parceira aqui 

do CADES.  

É em relação a isto do que eles fizeram para esta bacia?  

Hã certo obrigado é que eu sou da região também eu conheço bem eu 

concordo totalmente, mas obrigada  

  

Lucas Teixeira: Andrea Franklin.  

Gostaria de se manifestar?  

 



Andrea Franklin: Sim é só enviar todos os outros sempre eu tenho entrado 

atrasada na apresentação eu estava participando de 1 alternando grande banco 

mundial e quando eu fui entrar com 1 problema aqui para tecnologia infelizmente 

eu perdi parte da apresentação mas como representante disse urdu eu não 

coloco a disposição para buscar não porque só assim drenagem que eu já tinha 

pedido a cor da reunião informações sobre esse empreendimento né embora 

seja 1 ação pontual que a associação está apresentando eu gosto importante 

contextualizar ela dentro do cenário do dos estudos de bacias que a prefeitura já 

faz então assim é 1 outra equipe com Pedro gual e o Douglas é que atua mas é 

eu como representante me comprometo a buscar  

Informações vocês puderem à frente disponibilizado para apresentar  

Sabe porque a gente as passa isso para eles  tenta na próxima reunião dar 1 

devolutiva de como é que está o estágio desse justo ele já tiveram estudos em 

cima alguns a gente sabe que avançam mais e outros menos por conta das 

dificuldades deve financeiras e técnicas de se plantar mas é não é 1h que se a 

gente pode descartar a médio longo prazo que eles têm que ter 1 olhar é 

principalmente que tinha aderência da comunidade está propondo é algo que vai 

auxiliar no processo de  

Eu vim para cheias na região  

Não é você me passou na apresentação na próxima reunião a gente dar 1 

devolutiva para vocês era isso  

  

Lucas Teixeira: Pode deixar Andreia vamos passar assim apresentação tá 

bom.  

É José Ramos palavras sua.  

O microfone está desligado.  

 

José Ramos: OPA abri é me ligaram aqui agora bom na verdade é rapidinho 

agradecer Andréia.  

Conversar com o senhor bem e respondendo a Estela eu fico feliz que aqui da 

região também é nós lutamos Carlos para que a sucessão entrasse no 

subcomitê.  

Está no comitê do Alto Tietê e a gente também foi eleito ótimo né e 

especificamente a gente nós escolhemos um subcomitê do Tietê cabeceiras né 



que tem os prefeitos de Guarulhos São Paulo representantes São Paulo se 

verdade para Secretaria né e demais prefeitos dessa bacia que envolve?  

Ó o comitê o Alto Tietê EE agora é ouvir também essa discussão viu Estela e 

demais dentro do subcomitê desse conceito de trabalhar os partidos da ação 

essa idéia que o nosso sangue é que trabalha com a Rosália nos colocou 

naquela reunião então é seu interesse ele é pontual nesse momento e pela 

aderência.  

Outros é pode ser esse nosso futuro plano aí na frente né mas a gente vai 

produzir essa mesma apresentação no subcomitê para fazer essa junção né 

Carlos com a prefeitura de São Paulo município de Guarulhos e o governo do 

estado todos nós queremos é uma realidade que a gente tem que conquistar o 

município nosso merece beleza na minha frente.  

 

Lucas Teixeira: Tá muito obrigado  

Obrigada a todos brigado Carlos palavras sua.  

Microfone está desligado.  

  

Carlos Eduardo: É que agitava que o secretário acaba de chegar está agitado 

aqui  

À o nosso  

A bom então +1 vez queria agradecer a participação de todos as sugestões as 

indicações as reclamações também são muito bem vindas  

As expectativas a gente tenta trabalhar para é para adequar a às necessidades 

de todos né temos algumas oportunidades aí a frente lá essas saias obras 

necessárias essas mudanças necessárias elas podem até com colaboração de 

aqui do município e de órgãos internacionais  

Cursos caso não estejam disponíveis na prefeitura então hã horizonte está 

sempre à frente a gente tem sempre oportunidades a gente tem que trabalhar 

para transformar as oportunidades em realidade agradecer a participação de 

todo mundo. 

Ai eu acho que é a gente já falou né o Lucas a gente já falou sobre a parte de 

sugestões para ficar aqui  

Sim para sugestões mandar para o e-mail do CADES como está no chat e dando 

encaminhamento para o término da reunião.  



Boa tarde a todos desejo muita sorte.  

E dou por esse ato encerrada a reunião de hoje.  

   

Carlos Eduardo: A então pela Secretaria eu gostaria de agradecer a presença 

de todos há a gente teve algumas manifestações aqui a respeito de pedidos de 

ata que pedidos de parte de assuntos que não foram colocados então +1 vez né 

o nosso.  Nossa parte de nossa área de ir.  

Gabinete está à disposição né eu estou a disposição eu tenho tratado mais é em 

relação ao caso aí nos últimos meses.  

É o?  

O secretário é.  

Me motivou a ir para assumir AAO cara dizia ajudar no que for necessário então 

estamos a disposição por favor nos procurem o que a gente puder fazer a gente 

está aqui para isso tá bom então mais uma vez agradecendo a presença e dou 

por encerrada a nossa linha reta final.   

 

Lucas Teixeira: Só pra só pra atualizar eu quero agradecer ao Sérgio que ele 

iniciou a condução da reunião viu obrigado Sérgio.  

É a Grande Sérgio 

Obrigado obrigado Carla, Ramos, show de apresentação muito obrigado 

pessoal.  

Não você obrigado obrigado.  

Abraço a todos tem que ser em breve.  

Obrigado e um abraço.  

Você manda fotos.  

Bom tchau bom dia obrigada. 

 


