
ATA da 240ª Reunião Plenária Ordinária do 

CADES 
 

I - Dia, hora e local da reunião 

 

Realizou-se na data de 16 de março de 2022, quarta-feira, sob a condução do Sr. Carlos Eduardo 

Guimarães de Vasconcellos, Secretário Adjunto da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 

representando neste ato o Secretário da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e Presidente 

do CADES Sr. Eduardo de Castro a 240ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES, com início às 10:05h, de forma virtual 

pela plataforma Microsoft Teams, convocada pelo Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 

II – Pauta 

 

1. Aprovação da Ata da 239ª Reunião Plenária Ordinária; 

2. Apresentação e posse dos (as) Conselheiros (as): 
 
- Secretaria Municipal de Habitação- SEHAB 

Titular: Júlia Maia Jereissati; 

- Secretaria Municipal de Educação – SME 
Suplente: Claudia Abrahão Hamada; 

 
- Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT 

Suplente: Carlos Henrique de Campos Costa; 
 
- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS 

Titular: Marcela Garcia Côrrea; 

Suplente: Regina Alves Ribeiro; 

- Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB 
Titular: Tatiane Felix Lopes 
Suplente: Thais Joyce da Silva Amorim; 
 

- Secretaria Municipal da Justiça - SMJ 
Suplente: Maria Lucia Palma Latorre; 

 
3. Apresentação dos (as) Conselheiros (as) do CADES; 

4. Sugestões de temas de pauta para futuras reuniões do CADES. 



TRANSCRIÇÃO AUTOMATIZADA 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO:  São 10:05h. A gente começou às 10 e demos 5 
minutos para permitir que o pessoal um pouquinho atrasado chegasse. Vamos dar início a 
reunião. Liliane, a gente depende de quórum? Bom dia.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia, secretário. Tudo bem? Já deu 
quórum. Bom dia a todos. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Ótimo, Maravilha. Hoje é dia de festa, gente. Tem 
a chegada de novos conselheiros, a posse, então nesses dias a gente fica muito contente com o 
crescimento do trabalho que a gente tem feito, com a chegada aí de novos parceiros no dia a 
dia. Então, mais uma vez bom dia a todos os conselheiros e conselheiras e demais presentes. Na 
qualidade de presidente da mesa, eu, Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcelos, secretário 
adjunto da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, dou então agora dia 16/03 às 
10:06h início a 240ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo. Convocados nos termos do artigo sétimo 
do nosso regimento interno, resolução 140 CADES 2011 que realizamos, na data de hoje, 16 de 
março às 10:06h de forma virtual, pela plataforma Teams. Início dado eu passo agora a palavra 
para a nossa querida Liliane, que vai dar prosseguimento aí a ordem do dia. Muito obrigado e 
vamos em frente. Estou por aqui.  
 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, secretário, por suas palavras. Bom dia 
a todos, eu também fico muito feliz pela posse dos novos conselheiros e das novas 
conselheiras. É muito importante ter vocês conosco, na cidade de São Paulo, e estamos dando 
agora a início da nossa reunião, a pauta do dia. Primeiro expediente do dia, aprovação da Ata 
da 239ª Reunião Plenária do CADES. Dessa forma, colocamos em votação o referido item. Os 
conselheiros e conselheiras que concordam com a votação represente a Ata, permaneçam como 
estão ou se discordam, por favor, levantem a mão. Então, nossa Ata, está aprovada. Segundo 
ponto do expediente, que é o mais importante de hoje, não é Carlos? Apresentação da posse 
dos conselheiros e conselheiras designados ao CADES, representantes do poder público. 
Mandato de 2021 a 2023. Dessa forma, eu passo a palavra ao nosso presidente da mesa, senhor 
Carlos Vasconcelos para dar posse aos novos conselheiros, representantes do poder público, do 
Conselho Municipal do Verde e Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável, que é o CADES, 
conforme disposto no artigo 14 da resolução número 140 do CADES de 20 de julho de 2011. 
Com a sua palavra, Carlos, por favor.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Muito obrigado, Liliane. Então, como eu já disse, 
hoje é um dia importante, é um dia de festa para o CADES, a chegada de novos conselheiros é 
sempre um momento de congratulação, de muita animação, porque são pessoas que vêm 
crescer, e juntar aos nossos esforços, os esforços de preservação e definição de políticas da 
cidade de São Paulo, políticas ambientais e nós da Secretaria ficamos muito contentes, quando 
temos a chegada de novos conselheiros, seja CADES, CADES regionais e todos os outros 
conselhos. Então desejo as boas-vindas aos conselheiros na data de hoje, especificamente, os 
representantes do poder público, e nos é uma grande honra empossá-los, e saber que a 
participação só vai somar com as atividades nossa, da Secretaria e do conselho. Sendo assim 



para proceder a posse dos novos membros do conselho, eu faço a leitura dos nomes, designados 
pela portaria SGM número 86, de 10/03/2022, publicada no Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo, bem como das secretarias representadas. Da Secretaria Municipal de Habitação, da 
SEHAB, nós temos a conselheira titular, a Senhora Júlia Maia Jereissati. Da Secretaria Municipal 
de Educação SME, nós temos a conselheira suplente Senhora Cláudia Abrahão Hamada. Da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito SMT, nós temos o conselheiro suplente, o senhor 
Carlos Henrique de Campos Costa. Da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, a SMADS nós temos a conselheira titular, a Senhora Marcela Garcia Corrêa e a conselheira 
suplente, a Senhora Regina Alves Ribeiro. Da Secretaria   
Municipal das Subprefeituras SMSUB, a conselheira titular, a Senhora Tatiane Felix Lopes e a 
conselheira suplente, a Senhora Thaís Joyce da Silva Amorim. Da Secretaria Municipal de Justiça, 
nós temos a conselheira suplente Senhora Maria Lúcia Palma Latorre. Sendo assim,   
Conselheiros e Conselheiras sintam-se empossados. Assim como já empossados, os nossos 
conselheiros anteriores, representantes da sociedade civil, e caso desejem fazer alguma 
observação, alguma manifestação agora é a hora. Por favor, se identifiquem antes e aos outros. 
Por gentileza, mantenha os seus microfones desligados. Olha, a gente tem aqui, estou muito 
feliz com a presença do nosso Secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, o senhor 
Eduardo de Castro. Bom dia, Eduardo, tudo bem?  
 
SECRETÁRIO DO VERDE E MEIO AMBIENTE - EDUARDO: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, 
Carlos. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos os representantes que estão participando dessa 
reunião. Eu gostaria de me permitir nesse momento, nessa manhã bonita de parabenizar todos 
os membros novos empossados do nosso CADES e espero que todos saibam da responsabilidade 
que tem, o CADES ele tem uma responsabilidade importante em nos ajudar, orientar, discernir 
sobre os problemas da cidade de São Paulo, discutir as questões regionais de sustentabilidade, 
do meio ambiente, daquilo que muitas vezes a gente aqui da Secretaria não consegue alcançar 
em suas efetivas reuniões. São Paulo é bastante grande, é uma cidade hoje que conta com uma 
cobertura vegetal de 48%. Nós precisamos crescer com isso, precisamos cuidar dessa cobertura 
vegetal, e os representantes do CADES tem essa importância, sejam eles da sociedade civil ou 
dos órgãos públicos. Muito obrigado pela aceitação desse cargo honroso de poder nos ajudar. 
Parabéns a todos, uma boa semana, bom trabalho e nos colocamos à disposição aqui na 
Secretaria, na Rua do Paraíso, 387, para que possamos conversar, discutir. Sintam-se não só 
empossados no CADES, também sintam-se como secretários do verde ou secretárias do verde, 
do meio ambiente da cidade de São Paulo, porque todos nós, como cidadão somos responsáveis 
por essa macrópole que é a cidade de São Paulo. Então parabéns a todos. Estamos à disposição. 
Carlos, parabéns pelo seu trabalho, pela condução dos trabalhos e as reuniões que você tem 
feito no CADES, Liliane também pela organização, todos os membros da Secretaria do verde 
sejam bem-vindos. Boa sorte, estamos à disposição para discutir e conversar sobre ideias, novas 
ações que a Secretaria possa fazer, sempre pensando no bem-estar social do nosso cidadão, 
daquele que nos que acredita e nos confiou a palavra de poder gerir a Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente e seus assuntos correlatos. Parabéns, muito obrigado a todos uma boa reunião 
e um bom dia.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Muito obrigado, Eduardo secretário. É sempre um 
prazer, uma honra lhe ter aqui presente para compartilhar conhecimento, ideias aí com todos 
nós. Me sinto honrado em representar a Secretaria e lhe representar aqui junto ao CADES. Como 
eu vinha dizendo, os novos conselheiros, aqueles que quiserem a fazer uma observação ou falar 
alguma coisa, fiquem à vontade de levantar a mão.   



COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Dando continuidade ao terceiro ponto do 
expediente, apresentação dos conselheiros e conselheiras do CADES. Informo que a presente 
apresentação foi planejada e formulada a partir da solicitação da nossa conselheira Jaciara, que 
foi na última reunião que ela solicitou que fizéssemos um mini currículo de cada conselheiro e 
de cada conselheira para ser apresentado hoje. Então por isso dizemos que hoje é um dia muito 
especial, que vamos conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Também pela palavra ao 
nosso secretário Eduardo de Castro, agradeço a ele por estar aqui hoje presente, porque muitos 
não o conheciam, então ele se apresentou. Eu fico feliz da vida por ele estar aqui conosco hoje. 
E dando continuidade, vamos começar a apresentar via PowerPoint, eu estou com o auxílio aqui 
da Rizia e ela vai apresentando e eu vou passando o nome, nós vamos a 2 minutinho para cada 
pessoa estar se manifestando. Vamos começar agora. Vai demorar um pouquinho para 
aparecer, porque está meio pesado aqui para a gente e acredito também que está pesado para 
vocês. Então, é só um minutinho, está carregando para a gente. Vamos lá! Segmento Poder 
Público. Secretaria do Governo Municipal – SGM, Pedro Caíque Leandro do Nascimento. Pedro, 
você está presente? 
 
CONSELHEIRO TITULAR SGM – PEDRO: Bom dia a todos, estou presente.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Você está com a palavra, tem a liberdade de fazer 
a sua apresentação.  
 
CONSELHEIRO TITULAR SGM – PEDRO: Obrigado. Bom dia, sou o Pedro Caíque, eu trabalho aqui 
na Secretaria de Governo Municipal. Sou assessor do gabinete do senhor Rubens Rizek, sou 
advogado. Tenho integrado às atividades do conselho, faz poucos pouco tempo, então ainda 
estou no momento de conhecer. Obrigado, estou a disposição para contribuir no que for 
possível.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, obrigado, Pedro.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Pedro. Vamos para o próximo. 
Secretaria Municipal de Habitação SEHAB, a nossa Julia Maia, conselheira titular. Júlia, por favor, 
2 minutinhos para apresentação. Júlia. A gente vai passar para o próximo, a pessoa que não se 
manifestar, nós vamos passar para o próximo. Secretaria Municipal de Educação SME, Rômulo 
Araújo Fernandes, conselheiro titular. Por favor Rômulo, você tem a palavra.  
 
CONSELHEIRO TITULAR SME – RÔMULO: Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo?  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bom dia Rômulo, estamos sim.  
  
CONSELHEIRO TITULAR SME – RÔMULO: Bom dia, eu sou professor da rede municipal e da rede 
estadual, tenho 18 anos de carreira na área de educação. Sou considerado pela PUC, estou 
participando desse conselho, dessa gestão do conselho. É um prazer estar aqui com vocês. Um 
bom dia para todos.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu Rômulo. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo.  
 



CONSELHEIRA SUPLENTE SME – CLÁUDIA: Bom dia. Vocês me escutam? 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Sim, escutamos sim. 
 
CONSELHEIRA SUPLENTE SME – CLÁUDIA: Então já me apresentando. Eu sou Cláudia Abrahão 
Hamada, professora da rede municipal de ciências, e atualmente estou na Secretaria Municipal 
de Educação, responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental. É um prazer estar aqui 
representando a educação no CADES e me coloco a disposição.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Cláudia. Bem-vinda.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE:  
O meu slide está um pouquinho lento aqui. Agora apareceu a Patrícia Marra Sepe da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SMUL. Patrícia. 
  
CONSELHEIRA TITULAR SMUL – PATRÍCIA: Oi, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia, sou geóloga da 
Prefeitura, como consta aí no meu currículo, com muito orgulho 30 anos de Prefeitura, 23 anos 
aí na Secretaria do Verde e os últimos anos na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Eu já 
constituí esse conselho em vários momentos. Estou muito feliz de estar aqui e só queria dar os 
meus parabéns ao secretário, ao Carlos e ao Secretário Eduardo de Castro a vitória que nós 
tivemos no sábado, e que foi publicado ontem no Diário Oficial a publicação do Decreto 61.143 
e finalmente, nós vamos conseguir efetivar o programa de pagamento por serviços ambientais 
no município de São Paulo, a cargo da Secretaria do Verde. Isso é um instrumento que consta 
que consta no plano diretor e a gente fica muito feliz que agora conseguimos que aprove. 
Parabéns.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Patrícia.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Patrícia, realmente a aprovação dessa 
legislação sobre o PSA é muito importante, isso aí é um problema sem solução, era um problema 
sem solução. Aqui em São Paulo a gente tem grandes problemas relacionados à invasão de terras 
particulares em que ano passado a prefeitura não tinha muito como fazer, e a tendência é que 
os proprietários de terras particulares comecem preservadas, e que protejam a vegetação, que 
tenham agora mais condições aí de garantir a preservação. Antes o proprietário particular, ele 
tinha que pagar IPTU, o ITR, tinha que pagar segurança para impedir que a terra fosse invadida, 
que a vegetação fosse a derrubada e muitas vezes invadida. Então ainda é um problema, a gente 
vê isso daí todo todos os dias lá no nosso grupo da OIDA, e realmente a esses pagamentos de 
serviços ambientais é uma virada, é uma virada de história. Vai nos ajudar bastante a ter 
melhores condições de preservar e, principalmente, cobrar dos proprietários de terras 
particulares preservadas. Obrigado pelos parabéns e isso aí não é uma vitória só da Secretaria, 
é da Secretaria dos CADES e do governo e todos aqueles que atuam aí para da Câmara e todos 
aqueles que atuam para preservação do meio ambiente. Obrigado, Patrícia. Liliane, vamos em 
frente.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Vamos sim, Secretário. Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento SMUL, temos hoje a conselheira suplente Lara Cavalcanti Ribeiro de 
Figueiredo. Por favor, dona Lara. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte SMT, a 
Janaína Soares Santos Decarli.  



CONSELHEIRA TITULAR SMT – JANAÍNA: Bom dia a todos. Quero agradecer novamente, fazer 
parte desse conselho. Participo do CADES como titular desde 2019, atuo na SPTRANS na área de 
infraestrutura há 22 anos, e desde 2013 acompanho as atividades do CADES, mais de perto, 
quando houve um grande pacote de necessidade de licenciamento aqui e uma interação muito 
saudável com os técnicos de SVMA, e deu para aproveitar muita coisa, aprender muita coisa e 
hoje estamos aqui para somar, contribuir, fazer parte desse conselho tão importante para a 
cidade. Mais uma vez quero agradecer a todos, obrigada, estamos aí para somar.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Janaína. Passamos a palavra agora a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras SIURB, Andréa Franklin Silva, nossa 
conselheira titular, por favor. 
 
COORDENADORA TITULAR SIURB – ANDRÉA: Bom dia a todos.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia, seja muito bem-vinda.  
 
COORDENADORA TITULAR SIURB – ANDRÉA: Obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar 
novamente participando do CADES por mais uma gestão. Eu sou arquiteta, trabalho na área 
ambiental desde 2002, iniciei na SPTRANS com a colega Janaína. A gente trabalhou junto muito 
tempo. E estou na SP Obras que atua junto a SIURB desde 2017, e espero poder contribuir, como 
com a minha experiência e com os projetos que a gente vai discutindo ao longo da gestão para 
somar na construção de uma cidade mais sustentável e de licenciamentos bem geridos pelo 
município.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Andréa. Passo a palavra agora para a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Douglas de Paula D Amaro. Ele é o 
conselheiro suplente. Por favor, Douglas.  
 
CONSELHEIRO SUPLENTE SIURB – DOUGLAS: Bom dia, pessoal, eu sou engenheiro agrônomo de 
carreira da prefeitura. Eu cuido da parte ambiental da Secretaria, então toda a questão de 
licenciamento, até às questões de sustentabilidade também a gente acompanha, e estou muito 
feliz também de participar aqui, a gente tem bastante coisa para contribuir. Fico à disposição aí 
no que a gente puder ajudar. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Douglas. Vamos agora para a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SMADS, Marcela Garcia Correia, conselheira 
titular. Marcela, por favor.  
 
CONSELHEIRA TITULAR SMADS – MARCELA: Obrigada. Estou muito lisonjeada de fazer parte 
desse conselho. Eu queria agradecer a Liliane e o Carlos também pela condução dos trabalhos. 
Espero poder contribuir aqui por parte da SMADS, enfim, bom trabalho a todos agora nesses 
próximos meses.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Marcela, e seja muito bem-vinda. É bom 
lembrar que é muito importante, todos vocês aqui com a gente. Agora, a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, Regina Alves Ribeiro, conselheira suplente, por favor 
dona Regina.  



OG: Gente, bom dia. Aqui quem fala é o Og. A gente está promovendo algumas trocas aqui, 
ainda está um momento de mudança, ainda estamos estruturando ainda as equipes aqui na 
SMADS. Então, juntamente a Marcela, a gente está até fazendo essa gestão já com o pessoal do 
apoio do conselho, e quem vai seguir serei eu. Meu nome é Og, eu estou também chegando 
tanto na prefeitura como na SMADS agora, mas enfim, também pronto e com muita expectativa 
de poder contribuir com os trabalhos do conselho nessa articulação com a área de atuação da 
SMADS.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Legal, seja muito bem-vindo. Nós vamos estar 
enviando um ofício para a troca. Secretário Carlos, por favor. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bem-vindo Og. Vamos lá! Lamentamos que a 
Regina não está aqui, mas lhe damos boas vindas, e trabalho é o que não falta. Muito obrigado 
e vamos lá.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora Secretaria Municipal de Saúde SMS,  Magali 
Antônia Batista, conselheira titular. Seja bem-vinda, você está com a palavra. 
  
CONSELHEIRA TITULAR SMS – MAGALI: Obrigada. É um prazer continuar participando desse 
conselho. Eu sou enfermeira de formação, estou na Secretaria Municipal de Saúde há 9 anos, há 
4 anos como Diretora da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental. Espero continuar ajudando 
e participando desse conselho. Parabéns a todos.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado Magali, nossos parabéns e agradecimento 
por todo o trabalho que a SMS tem realizado e realizou nos últimos. A gente agradece de 
coração. Eu acho que todos agradecem de coração aí o envolvimento e esforço da Secretaria 
Municipal de Saúde. Sem ela a gente não teria passado pela pandemia. Obrigado e muito bem-
vindos. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora Secretaria Municipal de Saúde SMS a 
conselheira suplente, Mônica Massumi Hosaka, por favor.  
 
CONSELHEIRA TITULAR SMS – MAGALI: A Mônica, ela está de licença médica, ela mandou o 
currículo, mas ela está de licença médica. A Monica é da Secretaria também. Hoje ela trabalha 
no PAVS, que é o Programa de Ambientes Verdes e Saudáveis da Secretaria Municipal de Saúde. 
Nós estamos juntas. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, obrigado.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada. Secretaria Municipal das Subprefeituras 
SMSUB, Tatiane Felix Lopes, conselheira titular. Seja bem-vinda. 
 
CONSELHEIRA TITULAR SMSUB – TATIANE: Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de 
agradecer, é uma honra fazer parte agora desse conselho. Sou arquiteta de formação, dedico a 
minha vida profissional a administração pública, eu já passei pelo municipal e pelo estadual. 
Espero poder contribuir, mas almejo enormemente aprender com vocês, porque eu acho  



Que é um é uma gama muito diversa, que envolve diversas particularidades, então eu estou à 
disposição. E agradeço enormemente as boas-vindas. E é uma honra representar a Secretaria e 
a população como um todo.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Muito bem, obrigada Tatiane. A gente tem uma 
parceria grande com a SMSUB, a Carol é uma grande parceira e vamos em frente. A gente 
desenvolve esse trabalho todos ajudando todos. Muito obrigado e parabéns aí pela 
participação.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Passamos agora a Secretaria Municipal de Cultura 
SMC, Luca Otero D Almeida Fuser, conselheiro suplente.  
 
CONSELHEIRO SUPLENTE SMC – LUCA: Obrigado. Apresentando eu e a Lícia também, que é a 
conselheira titular. Nós somos do Departamento do Patrimônio Histórico, ela é arquiteta de 
carreira ou sou coordenador do Núcleo de Identificação e Tombamento. A gente está à 
disposição para construir essa proteção de questões tão importantes tanto quanto o patrimônio 
cultural, seus aspectos ecológicos, a questão toda do meio ambiente, essa questão ampla aqui 
junto com o CADES. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho conduzido.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Lucca.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: A Cleusa, o currículo dela aqui conosco, só que ela 
não está presente, nós vamos passar para o próximo.  
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Secretaria Municipal de Justiça SMJ, Maria Lúcia 
Palma Latorre, conselheira suplente, por favor.  
 
CONSELHEIRA SUPLENTE SMJ – MARIA LUCIA: Bom dia a todos. Eu sou chefe de gabinete da 
Secretaria Municipal de Justiça, estou na prefeitura há 30 anos. E tenho muita expectativa para 
participar do conselho.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, seja muito bem-vinda aqui.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora Ministério do Meio Ambiente MMA, senhor 
David de Souza Lima, conselheiro titular. Por favor, senhor David.  
 
CONSELHEIRO TITULAR MMA – DAVID: Bom dia a todos. O meu nome está errado, David de 
Sousa Silva, o Sousa é com S e o final não é Lima, é Silva. Sou do Ibama, sou presidente do Ibama 
em São Paulo, tem duas áreas aqui, uma área finalista que trata do licenciamento e da 
fiscalização também. As nossas demandas elas estão, como todos sabem, no LC140. E é bom 
estar aqui e ver as demandas locais, e participar dessas demandas locais. A gente está aqui nessa 
função de superintendência há 30 anos, nós temos muito trabalho, nosso foco principal não é a 
fiscalização, é o licenciamento. Então, nós temos obras estruturantes que estão na nossa cota, 
a gente costuma falar que estão na nossa comanda, Porto de Santos, Porto de São Sebastião, 
algumas anuências que impactam grande distanciamento do estado e até do município. É bom 
estar presente, até para ouvir a sociedade que tem muita participação da sociedade nesse 
conselho, a gente participa de vários conselhos, então nem sempre é possível estar presente em 
todas as reuniões, a gente tem uma agenda muito pesada. Nós temos uma suplente que não sei 



se ela está presente, que também participa de outros conselhos também, tem muita atividade 
de fiscalização, licenciamento. Mas é muito bom estar aqui, poder participar, se puder colaborar 
vai ser melhor ainda. Muito obrigado. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO:  Obrigado David, desculpa pelo o erro de tipo. A 
expectativa é que realmente a gente possa cada vez mais nos aproximarmos do poder público 
federal, estadual e para desenvolver o nosso mandato. É importante aí a conversa constante 
entre os entre os diferentes entes. Bem-vindo e ficamos aí muito contentes pela participação, 
abraço David. Nossas portas estão abertas, grande abraço.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada David. Informo que a nossa listagem é 
antiga. Nós vamos estar arrumando e enviando um novo ofício para MMA, para arrumar o nome 
do senhor e fazer a publicação correta no Diário Oficial. Ministério do Meio Ambiente MMA, 
Cinthia Masumoto, conselheira suplente. Seja bem-vinda, Cinthia.  
 
CONSELHEIRA SUPLENTE MMA – CINTHIA: Obrigada, bom dia a todos. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia.  
 
CONSELHEIRA SUPLENTE MMA – CINTHIA: Eu tive um probleminha de conexão, eu consegui 
conectar agora e já estou vendo que eu estou na tela. Qual que é a dinâmica? Eu preciso me 
apresentar de novo? 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Isso Cinthia, é você apresentar o mini currículo, 
coisa bem simples, 2 minutinhos. 
 
CONSELHEIRA SUPLENTE MMA – CINTHIA: Em 2009, eu passei no concurso e atuo na área de 
fiscalização do Ibama. A gente atua no Brasil inteiro, com foco muito prioritário para a proteção 
da Amazônia, mas a gente tem nossas atividades aqui no estado junto com o David, com o nosso 
superintendente e os entes do (trecho inaudível) que é a polícia ambiental e a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, a gente atua aqui na cidade de São Paulo também, muito mais 
na construção da agenda marrom, ligado à poluição por conta das características da nossa 
cidade. Então hoje eu sou conselheira suplente e continuo à disposição do conselho para a gente 
poder contribuir no que for, possível e cabível ao Ministério do Meio Ambiente.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, Cinthia. Bem-vinda.  
 
CONSELHEIRA SUPLENTE MMA – CINTHIA: E agradeço a oportunidade mais uma vez de fazer 
parte dessa gestão.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Cinthia. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora vamos para a Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente SVMA. Agora sou eu... 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Agora vem a prata da casa, ou ouro (risos). 
 



COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Eu sou a Liliane, estou aqui na Secretaria desde 
2014 para 2015. Já fui diretora do CCA, diretora do CONFEMA, fui diretora do DGAIA e voltei de 
novo para o CONFEMA e hoje sou atual coordenadora do CGC, a pedido nosso secretário 
Eduardo de Castro, a cumprir a pasta aí junto com vocês. A minha formação académica é direito. 
A minha primeira foi administração, direito, ciências contábeis. Eu sou mestranda em cidades 
inteligentes, trazendo melhorias para nossa Secretaria do Verde, e sou graduada agora em 
gestão pública pela PUC.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bem-vinda Liliane (risos). 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Já sou meia velhinha aqui dentro, não é 
Secretário? Mas obrigada (risos). Agora nós vamos passar a palavra para a Coordenação de 
Educação Ambiental e Cultura de Paz - Universidade Aberta e Meio Ambiente e Cultura de Paz 
UMA PAZ, a nossa querida Meire Aparecida Fonseca de Abreu, ela é conselheira titular.  
 
CONSELHEIRA TITULAR UMAPAZ – MEIRE: Bom dia a todos. É. Queria aproveitar para dar os 
parabéns para os novos integrantes do conselho, e para aqueles que continuam conosco, eu 
acho que o trabalho desse conselho ele é muito primordial e muito importante para o meio 
ambiente. Eu sou a Meire, como a Lili falou, eu estou na no poder público desde 1900 e bolinhas, 
tenho 35 anos de serviço público e hoje eu estou como coordenadora de Educação Ambiental e 
Cultura de Paz da Secretaria do Verde. A minha formação é Gestão Ambiental e eu sou pós-
graduada em Educação Ambiental. E obrigada e vamos lá, que trabalho bastante a gente tem. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Isso mesmo, trabalho bastante nós temos. 
Obrigada Meire. Deixa eu te falar, a Thaís ela está representando em outra reunião, a gente está 
se dividindo, está com muito trabalho, e a Thaís ela é minha suplente, ela é APGG da prefeitura, 
é um cargo que é de gestão, e foi uma grata felicidade receber ela no UMAPAZ, ela faz parte da 
minha coordenação e está nos ajudando muito, em muitas frentes aí. E ajudando bastante 
também agora na nossa construção do Primeiro Plano Municipal de Educação Ambiental no 
Município de São Paulo.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Isso é mesmo. A Thaís é muito importante para 
nós Meire. Passo agora a palavra para a Coordenação de Planejamento Ambiental CPA, dona 
Rosélia Mikie Ikeda, conselheira titular.  
 
CONSELHEIRA TITULAR CPA – ROSÉLIA: Bom dia a todos. Também vou dar as boas-vindas para 
os novos conselheiros, nós que somos aqui antigos da casa. Eu sou a é coordenadora do 
Planejamento Ambiental da Secretaria do Verde, estou nesse cargo desde 2017. Também fui 
anteriormente na época em governos anteriores já exerci esse cargo. Sou formada em 
arquitetura e urbanismo e fiz cursos de planejamento na Poli USP. Também estamos aqui à 
disposição, todos podem me contatar para o que precisar. E aqui como diz a Meire, temos muito 
trabalho, estamos aqui trabalhando. Obrigada. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, Rosélia, sempre bom lhe ver. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Dona Rosélia também faz uma grande presença 
aqui com a gente. Agora é a Coordenação de Planejamento Ambiental CPA, a Vivian Prado de 
Oliveira, a conselheira suplente, que também está fazendo um grande trabalho aqui na nossa 



Secretaria do Verde, e fez uma apresentação belíssima no parque Augusta no sábado e está de 
parabéns aí.   
 
CONSELHEIRA SUPLENTE CPA – VIVIAN: Obrigada, Lili, todos me ouvem? 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Sim, Vivian. 
  
CONSELHEIRA SUPLENTE CPA – VIVIAN: Agradeço mais uma vez a oportunidade de integrar o 
conselho aqui junto com a Rosélia, prata da casa. Eu sou a Vivian, servidora de carreira da 
prefeitura, geóloga, estou aí há quase 14 anos já, formada, forjada no planejamento ambiental, 
que é sempre uma alegria, sempre bom rever alguns colegas que estão aqui no CADES, com 
quem eu tive o prazer de já trabalhar também. Sou formada em geologia pela Unicamp, diversas 
especializações na área de gestão ambiental, sensoriamento remoto, geoprocessamento, enfim. 
Estou diretora da divisão de informações ambientais, coordenei o mapeamento digital da 
vegetação, coordenei a câmara temática SP sustentável da agenda ODS que a Lili comentou que 
a gente lançou o plano de ação no último sábado, convido todos a conhecerem. Participei 
também da equipe de coordenação técnica do plano de ação climática da cidade. Enfim, a gente 
está lá na divisão de informações ambientais para estruturar o sistema de indicadores, rever os 
dados, prover informação qualificada para apoiar os trabalhos da SVMA e da cidade, na 
condução da política ambiental. Agradeço, parabenizo a todos e como diz a Rosélia, o 
planejamento está disponível. Obrigada.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Vivian. Agora é o próximo, 
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal CGPABI. Nós estamos com a  
Priscila, mas primeiro eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, que é a titular a 
Tamires Carla de Oliveira. A nossa anjinha aqui da Secretaria do Verde, quando o nosso chefe de 
gabinete não está, ela que socorre nós, ela é a nosso carro chefe aqui, né Secretário? Ela é nossa 
mãezinha que a gente fala assim “a Tami, é a nossa mãezinha da Secretaria do Verde.  
 
CONSELHEIRA TITULAR CGPABI – TAMIRES: Eu não quero um monte de filhos assim não, 
complicado (risos).  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Seja bem-vinda conosco, nossa coordenadora, por 
favor, se apresente.  
 
CONSELHEIRA TITULAR CGPABI – TAMIRES: Obrigada Lili, eu vou aproveitar para me apresentar 
porque, obviamente, eu não consegui mandar essas informações, mas eu mandei agora também 
para depois vocês atualizarem. Mas enfim, eu sou Tamires, para quem não me conhece, acho 
que a maioria me conhece. Também sou arquiteta, urbanista, pós graduanda em legislativo, 
território da gestão democrática da cidade, que é um termo, enfim, que interessa bastante. Eu 
já estou na Secretaria desde 2014, já fiz um monte de coisa. Não consigo nem lembrar tudo.  
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Nós duas fomos o carro chefe que entramos na 
época (risos).  
  
CONSELHEIRA TITULAR CGPABI – TAMIRES: É, enfim, então atualmente estou aqui na 
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade, que para quem ainda não conhece todas 
as siglas, apesar de fazer já uns aninhos, aí que mudou é o antigo DEPAVE. Então aqui, sob a 



minha coordenação, tem todas as de visões técnicas aí da Secretaria, que são bastante 
representativas aqui, a fauna, os parques, que é a vitrine da Secretaria, todo mundo pega no pé, 
arborização, produção, as obras, os parques, enfim, está tudo aqui é comigo. Eu também sou 
representante em outros conselhos da cidade, acho que é importante colocar isso porque, 
principalmente a CMPU que é o Conselho Municipal da Política Urbana que a gente precisa 
inserir uma discussão aqui no CADES em relação à previsão do Plano Diretor é super urgente, 
que é o que está sendo discutido lá, enfim. Também tem milhares de outras coisas aí. E a Priscila, 
ela é como eu estou aqui, ela não está, a não ser que ela tem entrado aqui, mas acho que não. 
A Prié a minha suplente aqui, ela é engenheira agrônoma da Secretaria já há um tempão, e já 
passou por vários lugares, coordenou o PENAL o Plano de Arborização Urbana e também tem 
muito a contribuir aqui para a Secretaria e para o próprio CADES.   
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Certo, dona Tamires. A Tamires é assim, quando 
o Secretário não está, nós corremos para ela, ou quando o Chefe de Gabinete não está nós 
corremos para a Tamires também (risos).  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: A Tamires é um dos nossos coringas da Secretaria, 
quando a gente precisa de saber de coisas do passado ou sempre que tem uma bucha, a Tamires 
é uma das solucionadoras de buchas.  
 
CONSELHEIRA TITULAR CGPABI – TAMIRES: É, mas tem um monte de gente mais antiga que eu, 
que é quem me alimenta. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Exato, você, a Rosélia, a Laura são os nossos 
medalhões aqui da Secretaria e todos os dias nós rendemos, parabéns aí pelo trabalho de vocês, 
é muito importante e o devido agradecimento tem que ser dado todos os dias. É um prazer e 
uma honra e trabalhar ao lado de tanta gente qualificada e que realmente faz com que o meio 
ambiente seja bem cuidado na cidade de São Paulo, não obstante algumas reclamações, mas 
isso aí faz parte do trabalho. É uma cidade país praticamente, então os desafios são constantes 
e permanentes.  
  
CONSELHEIRA TITULAR CGPABI – TAMIRES: Sim, outra coisa só para aproveitar que eu estou 
falando. Faço das palavras da Paty, lá no começo, a Patrícia Marra Sepe a questão do pagamento 
de serviços ambientais, que foi uma luta para sair, a gente trabalhou para caramba para fazer o 
decreto, os editais, e finalmente colocamos isso para a frente.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Exatamente. É uma virada de mesa.  
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: É uma conquista não é Carlos? 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: É uma conquista. Valeu, parabéns. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora vamos para a nossa querida, Christiane de 
França Ferreira, a nossa coordenadora de Licenciamento Ambiental CLA. A Chris também é a 
nossa queridinha da Secretaria do Verde, a gente fala que é a nossa loirinha (risos). Ela é a nossa 
conselheira titular. Por favor, Chris. 
 



CONSELHEIRA TITULAR CLA – CHRISTIANE: Bem, na pessoa do senhor presidente e da Lili, eu 
cumprimento os demais colegas com bom dia. Eu sou a Christiane, sou advogada, sou pós-
graduada em direito público, estou na Secretaria do Verde desde 2017, e na frente da 
Coordenação de Licenciamento Ambiental, desde janeiro de 2020. Eu desejo sucesso aos 
colegas, e estou à disposição para o que for necessário.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, Chris. A gente pede desculpas aos outros 
conselheiros, mas quando aparece o nosso pessoal da Secretaria que a gente trabalha todo dia 
de ombro a ombro, é difícil não sorrir e agradecer a participação e o empenho frequente de 
todos, né? Ainda mais nesse período passado de pandemia que muita gente ficou em casa, mas 
muita gente ficou aqui nas trincheiras, brigando pelo meio ambiente de São Paulo, a gente tem 
que render as devidas homenagens a Christiane, a Liliane, Tamires e outros tantos 
colaboradores aqui da Secretaria, a gente rende frequentemente nossas homenagens e 
agradecimento pelo esforço contínuo, reiterado, ao longo do tempo. É muito importante, sem 
eles, certamente a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente não continuaria seus trabalhos. 
Então, obrigado. Christiane é sempre um prazer a sua participação aqui no CADES, e a 
participação de todos e agradeço o trabalho de todo o dia, de nossos amigos e companheiros 
aqui da Secretaria. Liliane. 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Sim. Agora nós vamos para a Coordenação de 
Licenciamento Ambiental, o CLA, o senhor Juliano Ribeiro Formigoni, que é o conselheiro 
suplente da nossa Chris, por favor, Juliano.  

CONSELHEIRO SUPLENTE CLA – JULIANO: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao novo 
conselho. Meu nome é Juliano Formigoni. Eu sou geólogo de formação, estou na Secretaria do 
Verde desde 2018, no início, e atuo Diretoria de Avaliação de Impactos Ambientais, que cuida 
do licenciamento ambiental, de atividades não industriais, o GTH, que é o Grupo Técnico de 
Heliponto, e também o GTAC que é o Grupo Técnico de Áreas Contaminadas. Estou à disposição 
dos conselheiros para o que foi necessário. Muito obrigado.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada você, Juliano. O Juliano é antigo aqui 
com a gente, e é bom que os conselheiros e conselheiras conheçam ele. Ele que cuida de tudo 
aí da parte do licenciamento, ele é o braço direito da Chris. Agora eu passo a para a Coordenação 
de Fiscalização Ambiental CFA, senhor William Araújo Agra, ele não está presente no momento 
porque está fazendo um serviço extra para o nosso Secretário Eduardo de Castro. O Willian 
também faz um papel muito importante na cidade de São Paulo, e até agora ele está em uma 
missão importante, fazendo um trabalho extra daqui da Secretaria externo, mas nós estamos 
aqui com a suplente dele que é a Priscila. Priscila Socudo Diniz. 
 
CONSELHEIRA SUPLENTE CFA – PRISCILA: Bom dia a todos. Eu sou advogada e assistente técnica 
aqui na Coordenação de Fiscalização Ambiental, o departamento competente por fazer a 
fiscalização em todo o município de São Paulo. Eu sou advogada, graduada em direito, pós-
graduada em processo civil e me coloco à disposição de todos. Espero contribuir com o trabalho 
do CADES.  
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu Priscila. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Priscila faz um papel importante também.   



Agora eu passo a palavra para o Segmento II - Sociedade Civil.  Universidades Sediadas no 
Município de São Paulo, a Universidade 9 de Julho, Uninove. O senhor Eduardo Storopoli não 
está presente, mas está aqui o mini currículo dele que foi encaminhado para nós. O senhor 
Tércio também encaminhou o mini currículo dele, mas no momento não está presente.   
Agora a Câmara Municipal de São Paulo, o doutor Marcos Antônio Lacava, nosso conselheiro 
titular. Por favor. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bem-vindo Lacava. Está por aí? 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Está assim, só está sem o microfone.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Lacava, nós não estamos te ouvindo. Por favor, 
tenta sair e voltar e assim que você retornar a gente volta você. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: O Marco Antônio do Setor Industrial da FIESP, 
encaminhou o mini currículo, mas não está presente. Carlos Alberto, também da FIESP, que é o 
conselheiro titular, ele também enviou o mini currículo, só que também não está presente. Setor 
Comercial, Beatriz Messeder Jabult conselheira suplente, mandou o currículo para nós, mas não 
está presente. Agora Centrais Sindicais, Maria Aparecida da Silva, conselheira suplente.  
  
CONSELHEIRA SUPLENTE CENTRAIS SINDICAIS – MARIA SILVA: COORDENADORA GERAL DO 
CADES - LILIANE: Bom dia. Meu nome é Maria Aparecida da Silva, sou sindicalista do SIEMACO 
SP, representante do asseio e conservação e limpeza urbana. Também trabalho na educação de 
crianças e adultos com segregação correta do lixo.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada. Seja bem-vinda. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado Maria Aparecida. Liliane, vamos abrir para 
o Lacava agora? 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Vamos, vamos sim. Dando a palavra para o senhor 
Lacava, por gentileza.  
  
CONSELHEIRO TITULAR CÂMARA MUNICIPAL – LAVACA: Bom dia, bom dia secretário, bom dia 
companheiros. Eu sou Marco Antônio Lacava, sou engenheiro civil em graduação, e mestrado 
na área de geologia ambiental, tenho pós-graduação em educação ambiental e encontro-me na 
condição de conselheiro representando o CADES, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, 
na condição de consultor técnico legislativo, tenho a honra de participar junto com os 
companheiros deste conselho, e mais uma vez poder contribuir em mais uma gestão com esta 
equipe na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e particularmente com os componentes do 
CONFEMA. Muito obrigado, estou à disposição. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu Lacava, sempre bom lhe ver. Abraço. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigado, senhor Lacava. Agora é o Conselho 
Regional de Engenharia, Agronomia CREA, Waleska del Pietro Storani, conselheira titular. Me 
corrija Waleska, se eu falei o seu último sobrenome certo ou errado.  
 



CONSELHEIRA SUPLENTE CREA – CARLA: Acho que a Waleska não está presente, eu sou a Carla, 
vou estar na próxima apresentação porque eu sou a suplente. Bom dia a todos. 
 PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bom dia, Carla. Bem-vinda. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia Carla, você está com a palavra. Por favor. 
 
CONSELHEIRA SUPLENTE CREA – CARLA: Bom dia. Sou Carla Geanfrancisco Falasca, eu sou 
engenheira, gestora ambiental, técnica em mineração, sou teóloga e sou formada em ciências 
da computação, também sou engenheira em segurança do trabalho. Primeiramente quero 
agradecer a todos aqui pela presença, pela participação, desculpar a ausência da minha colega, 
que é a titular, mas ela está em um outro trabalho. Gostaria também de agradecer em nome do 
CREA São Paulo, a pessoa do engenheiro Vinícius Marquezi, e deixar aqui para vocês um 
agradecimento e nos colocar à disposição. O CREA é uma instituição, é um conselho, que 
fiscaliza, capacita e trabalha junto aos profissionais. Estamos à disposição para aquilo que 
pudermos ajudar. Colocando só para vocês, além de do trabalho que eu venho desenvolvendo, 
eu também participo da Câmara Técnica da Bacia do Alto Tietê. Então, estou à disposição para 
aquilo que eu possa contribuir. Muito obrigada. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Carla. Nos honra a presença do CREA 
aqui no nosso conselho.  
  
CONSELHEIRA SUPLENTE CREA – CARLA: Precisando de alguma coisa, só nos chamar. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, Carla. Agora é da Ordem dos Advogados 
do Brasil OAB, o senhor Alessandro Luiz Oliveira Azzoni, conselheiro titular. Só que ele acabou 
de passar uma mensagem para mim, dizendo que está com uma entrevista pela televisão, então 
nós vamos ter que deixar ele por último. Eu estou aqui com ele por Whatsapp, e vamos deixar 
ele por último também. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Ainda bem que não é de emprego (risos). 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Verdade (risos). Há, ele conseguiu entrar senhor 
Alessandro Azzoni. 
 
CONSELHEIRO TITULAR OAB – AZZONI: Eles atrasaram lá. Bom dia. É um prazer estar aqui no 
CADES representando a Ordem dos Advogados. Sou economista, advogado especializado em 
direito ambiental, com pós-graduação em direito empresarial ambiental, engenharia 
ambiental. Sou coordenador do núcleo de estudos sócio ambiental da Associação Comercial, 
presido Comissão do Direito Ambiental, a subseção do Jabaquara e estou sempre à disposição 
para que a gente possa contribuir mais na Secretaria, ajudando vocês em tudo o que for possível, 
da forma mais colaborativa possível. Eu agradeço mais uma vez vocês como pelo carinho, 
respeito que vocês sempre dispõem para todos os conselheiros.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu Azzoni. Não vou falar bem-vindo, porque 
você já é prata da casa, então muito bom te ver por aqui e permanecer por aqui. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Carlos, obrigado a todos. 
  



COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Eu já conheço ele desde quando eu entrei aqui 
em 2014, para a gente já é velhinho também (risos). 
 
CONSELHEIRO TITULAR OAB – AZZONI: Obrigado Lili, obrigado vocês pelo carinho.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Só não tem a funcional da Secretaria (risos). 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora também da Ordem dos Advogados do Brasil 
OAB, a doutora Carolina Angelozi Lima. 
 
CONSELHEIRA SUPLENTE OAB – CAROLINA:  
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Bom dia a todos. Eu quero agradecer a 
oportunidade de integrar o conselho. Para mim é uma honra estar aqui e aprender com todos, 
tem profissionais incríveis e de excelência. Quero participar mais ativamente do CADES, estou à 
disposição de todos. Eu sou advogada, graduada pela universidade Mackenzie, finalizei ano 
passado o meu MBA na Esalq em agronegócio, esse ano eu estou cursando a graduação na 
escola superior da Cetesb, em conformidade ambiental. Também sou integrante da Comissão 
Permanente de Meio Ambiente na OAB de São Paulo, e do direito da moda para tentar levar a 
questões de (trecho inaudível) sustentabilidade para outros nichos de mercado que é 
extremamente relevante para a nossa sociedade. Então, eu estou à disposição e, mais uma vez 
agradeço pela oportunidade de integrar a casa.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Bem-vinda Carolina. Bacana. Esperamos ter muito 
trabalho aí e a participação de todos é muito importante. Bem-vinda e vamos em frente. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada. Agora vamos para o Instituto de 
Arquitetos do Brasil IAB, Estela Macedo Alves, nossa conselheira titular. 
  
CONSELHEIRA TITULAR IAB – ESTELA: Bom dia, pessoal. Eu fiquei muito feliz de ver quanta gente 
influente, importante, das secretarias, muitos técnicos estão aqui, eu nem sabia que era tanta 
gente assim. Da sociedade civil, faltou aí um pessoal no começo, mas acho que também é todo 
mundo que é bem interessado no tema. Eu sou arquiteta de formação, fiz doutorado em ciência 
ambiental e agora eu faço pós-doutorado Instituto de Estudos Avançados da USP, no grupo de 
USP cidades globais que chama. Então a gente tem vários, se vocês seguirem lá na página do IA 
tem muito evento, praticamente 2 por mês, pelo menos, que junta academia com a sociedade 
civil e poder público. Muitos de vocês, eu acho, talvez até já foram convidados para alguns 
eventos lá, e eu estou falando isso porque? Porque eu acho importante a gente juntar todas 
essas forças, não perder, porque a gente realmente precisa. E aí eu queria só para finalizar dar 
3 sugestões aqui para a gente levar adiante nesse ano, eu já estou há quase um ano no conselho, 
e tem mais até julho de 23, se não me engano, não estou lembrando o mês, sei que é 23, mas 
não estou lembrando o mês 3 temas que eu acho que é fundamental para a cidade de São Paulo, 
que é segurança hídrica, defesa civil e emergências climáticas, que o que está acontecendo em 
Petrópolis e em outras cidades em São Paulo também é muito frequente, apesar da escala ser 
menor, e objetivos do desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo. Então queria só 
enfatizar que tenho muita fé, que esse ano a gente possa trabalhar esses temas com tanta gente 
boa e deixar a cidade preparada, porque a gente vai precisar. A gente está vendo. Então, 
obrigada só isso.  
 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado Estela. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada. E fique à vontade se caso você queira 
apresentar algum projeto seu aqui para o pessoal do CADES, para os nossos conselheiros e 
conselheiras não é secretário Carlos? Falar sobre o segmento da parte hídrica, defesa climática, 
objetivo sustentável. Bom seja muito bem-vinda.  
 
CONSELHEIRA TITULAR IAB – ESTELA: Na verdade é um grupo bem grande lá do USP, cidades 
globais e com certeza é muito importante fazer essa parceria. Eu vou começar a divulgar os 
eventos e quem puder, por favor, entre peça para dar a sua palavra também, que é muito 
importante. Obrigada. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Passo agora para o Segmento II, ONGs do Terceiro 
Setor. Macro Região Sul I, Associação de Moradores do Parque Vera Cruz no Estado de São 
Paulo, Tereza Cristina Mesquita da Silva, nossa conselheira titular. Por favor, dona Tereza.  
 
CONSELHEIRA TITULAR MACRO REGIÃO SUL I – TEREZA CRISTINA: Sou representante da 
associação dos moradores, sociedade civil. Sou formado em serviço social, mas não atuo 
profissionalmente na área pública e sim, respondo pela associação as dificuldades que 
acontecem em território. Represento o CADES Campo Limpo também como suplente, e do 
conselho participativo, também do Campo Limpo. E venho aí para somar as dificuldades que 
acontece no território, em geral. Até agradeço estar representando a Secretaria do Verde, na 
regional Sul I. Eu estou aprendendo muita coisa, porque eu nunca fui influenciado de nenhum 
conselho, eu comecei com os captadores para formar cooperativa, e aí fui no caminho da agenda 
21, fui me influenciando a ODS e aos poucos já fui até em uma rádio numa resenha em um 
podcast para poder falar sobre a questão ambiental. E como tem um problema muito sério no 
nosso território dos (trecho inaudível) e mal-estar é o parque Horto do Ipê, onde está 
acontecendo muitas ocupações irregulares. A gente ainda consegue segurar algumas áreas. Mas 
a insistência de esse parque acontecer, esperamos que já esteja já em andamento, conforme já 
comecei a participar junto com outros colaboradores do CADES. E eu vejo que tem bastante 
colaboradores aí influenciados dentro da área, que é importante, que vai poder estar fazendo 
essa força para a gente conseguir enfrentar algumas dificuldades. Obrigada.  
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Tereza Cristina. É realmente a 
participação de vocês da cidade civil é muito importante, a questão das invasões é um tema 
recorrente, é um tema que a gente briga muito para tentar controlar, é um tema que aqui na 
Secretaria, como a gente cuida das áreas verdes, a gente enfrenta ele todo dia, e conscientizar 
a população da importância das áreas verdes, a importância da preservação, mesmo 
entendendo aí a dificuldade da questão habitacional na cidade de São Paulo, é uma dicotomia 
difícil de muitas vezes de trabalhar. E a gente está aqui, é um grande desafio, e a participação 
em movimentos de todos é importante porque, principalmente na no caso das invasões, quanto 
antes, a gente sabe, quanto antes o poder público saber das invasões, antes a gente consegue, 
consegue trabalhar, consegue prevenir e até mesmo evitar maiores danos ao meio ambiente, 
sempre entendendo, lamentando e sofrendo aí pela questão da dificuldade da falta de moradia 
para todos, mas o nosso mandato é em relação à proteção, proteção ambiental e invasões 
realmente elas têm que ser combatidas. Temos aqui na Secretaria e participamos de diversos 
grupos, e realmente é difícil. Então é fundamental que conselheiros, conselheiras, todos aqueles 
que se envolvem na preservação ambiental, entendam e colaborem aí com a com a questão de 



invasões, trazendo inclusive informação, manifestação... para vocês terem uma ideia, nós temos 
parques que foram invadidos, que estão invadidos, e muitas vezes é difícil, até mesmo para 
convencer a justiça da necessidade de desocupação é um trabalho, é uma dificuldade, melhor 
palavra é realmente desafio que que nós do verde a enfrentamos frequentemente, não só a 
nossa Secretaria, secretaria de mudanças climáticas que também está nos ajudando agora na 
coordenação da OIDA, e diversas outras secretarias, a Secretaria de Segurança Urbana e por aí 
vai. É realmente um dos temas mais desafiadores que nós temos. Obrigado então Tereza. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora vamos para Macro Região Sul 2, Associação 
dos Moradores dos Jardins Petrópolis e dos Estados, da Jaciara Shaffer Rocha. Agradeço a Jaciara 
porque essa apresentação que nós estamos tendo hoje, foi a pedido dela, foi acolhido. Eu 
agradeço você Jaciara por isso, e seja bem-vinda aqui. 
  
CONSELHEIRA TITULAR MACRO REGIÃO SUL 2 – JACIARA: Olá, bom dia a todos. É com imenso 
prazer que novamente estou na segunda gestão aqui do CADES Municipal. Eu tenho imenso 
prazer em atuar com a questão não da cidade de São Paulo, mas do planeta, e isso é sempre ao 
meu Norte e a minha bússola. Quero agradecer, desculpa eu estava em outra reunião também, 
agradecer a todos aqui da sociedade civil e da Secretaria do Verde. E é com imenso prazer que 
a gente trabalha, por uma sociedade civil. Eu tento como a Meire falou hoje da UMAPAZ, nós 
precisamos investir muito na educação ambiental, porque eu acho que a educação ambiental 
ela não serve só para manter a questão da própria paisagem urbana, mas sim da própria 
sociedade, poder saber que ela faz parte integrante de um todo, porque a gente começa a se se 
ver fragmentado e quando a gente pertence à natureza, a gente tem esse entendimento através 
de conhecimento, a gente separa lixo, a gente começa a ter uma nova concepção de vida. E é 
isso que hoje representando a sociedade civil, eu espero que daqui a 10 anos nós tenhamos mais 
pessoas da sociedade civil presente naquilo que foi assumido de um de um setor muito 
importante, como é o CADES. É isso que eu desejo, que a gente trabalhe muito, mas que a gente 
trabalhe muito nessa questão de conhecimento e de educação. Obrigada. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Muito obrigado, Jaciara e parabéns. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigado Jaciara, muito importante você aqui 
com a gente. Agora passo a palavra para Macro Região Sul 2, Ciranda Comunidade e Cidadania, 
Maria do Carmo Lofti, conselheira suplente.  
 
CONSELHEIRA TITULAR MACRO REGIÃO SUL 2 – JACIARA: Eu não sei se ela pode, se ela está aí 
no grupo, mas hoje ela ficou ausente, porque ela teve uma intervenção familiar de saúde, então 
eu não sei se ela pode, ela é atuante também do CADES, ela é muito atuante. Ela também é 
gestora de alguns parques, então ela trabalha muito na formação, e principalmente estamos 
atuando num grupo aqui em Santo Amaro para levar essa questão de cidadania e educação 
ambiental, como hortas urbanas, questão de gestão de parques, aprimoramento de algumas 
praças abandonadas. Enfim, ela é de um grupinho do bem. Obrigada. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada Jaciara. É bom que fica gravado aqui 
com a gente. Agora a Macro Região Centro-Oeste 2, Sociedade Vegetariana Brasileira SVB, 
Michelle Letran dos Santos, conselheira titular. Por favor, dona Michelle.  
 



CONSELHEIRA TITULAR MACRO REGIÃO CENTRO-OESTE 2 - MICHELLE: Olá, bom dia. Estou muito 
feliz de fazer parte desse grupo. É minha primeira vez aqui, junto com vocês, nessa frente, então 
estou conhecendo um pouquinho, até antes de poder ser mais participativa junto com vocês, 
que é o meu desejo. Então eu trabalho na Sociedade Vegetariana Brasileira, eu estou à frente 
da área de campanhas e a gente tem muitas campanhas com foco ambiental, voltado para a 
parte da alimentação. Então eu acredito que eu posso contribuir, ao longo desse período junto 
com vocês, estou aqui à disposição no que eu puder ajudar.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Michelle. Muito bem-vinda.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada Michelle, seja muito bem-vinda. E 
também fica o convite para você, se caso você queira apresentar algo sobre vegetariana aqui 
conosco, aos nossos conselheiros e conselheiras, fique à vontade nas próximas reuniões do 
CADES.  
 
CONSELHEIRA TITULAR MACRO REGIÃO CENTRO-OESTE 2 - MICHELLE: Perfeito, muito obrigada. 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Aqui todos nossos conselheiros e conselheiras 
tem direito a falar, apresentar o que vocês estão fazendo pela sociedade, que é muito 
importante a apresentação de vocês aqui conosco. Macro Região Norte 2, Associação Paulista 
dos Gestores Ambientais, o senhor José Ramos de Carvalho, conselho titular nosso grande 
senhor José Ramos, sempre contribuindo aqui com o CADES. 
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Mais um que só falta o crachá da Secretaria (risos). 
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Isso mesmo, ele é igual o Azzoni (risos). 
 
CONSELHEIRO TITULAR MACRO REGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS: Bom dia gente. É um grande 
prazer renovar esse trabalho da APGAM Associação Paulista de Gestores Ambientais, esse 
período até 2023. Realmente assim como o doutor Azzoni, fico feliz por estar representando a 
OAB, por conta das dificuldades que nós temos na Macro 2, na Macro Região Norte 2. Gostei 
muito dos currículos, de pessoas que nós tivemos inclusive o prazer de trabalhar 
profissionalmente junto com a APGAM aqui, destaco a Secretaria de Educação, na pessoa 
queridíssima Cláudia Hamada, encontramos muitas dificuldades naquele período por greve de 
caminhoneiros, e atividade das hortas pedagógicas, e um grande abraço ao professor Clodoaldo, 
estamos agora recebendo o Rômulo. Também fico feliz pela Patrícia, por conta do PSA, que 
também a gente participou um pouquinho, bem pouco, mas feliz pela aprovação.  
Andréa um carinho imenso, porque além de ser uma profissional, se preocupa, veio aqui na 
nossa região junto da associação da Maju, foi muito bom e nosso eterno carinho. Douglas 
também, nossa, Douglas junto no projeto das hortas pedagógicas, onde instalamos 150 hortas 
em escolas de ensino fundamental nas cidades, fez esse projeto em parceria com a fundação 
Banco do Brasil, foi muito interessante. Bom, como o próprio secretário comenta, eu vou ficar 
agora que nem o nosso presidente da Ucrânia, pedindo ajuda. E entre todos os profissionais 
apresentados, eu ouvi alguns substantivos importantes e profissionais, eu ouvi a palavra 
geólogos que a gente está precisando, eu ouvi urbanismo, e os arquitetos presentes, e todas 
essas questões importantes, porque também vamos precisar aqui na nossa Ucrânia, chamada 
divisa de Guarulhos com São Paulo, que aqui a macro norte 2. Precisamos da presença do 



pessoal do planejamento, investigação, licenciamento e fiscalização. E olha que interessante, eu 
vi a Chintia Matsumoto, do Ministério do Meio Ambiente, falar de poluição ambiental.  
Fizemos um trabalho também importante aqui na APGAM, um trabalho feito com a faculdade 
de medicina de São Paulo, que por um ano identificamos os pontos de poluição agressiva que 
nós temos aqui, é realmente complicado esse aspecto, porque nós temos aqui 3 rodovias, sendo 
2 rodovias que são a Fernão Dias e Dutra, com a intensidade de veículos imensas, e também 
temos a rodovia aérea, do aeroporto de Cumbica que despeja, é diariamente 500.000 pessoas., 
toda a poluição emitida pela aviação. Tenho aqui a presença da Carla, da engenheira Carla 
Falasca, que também faz parte da diretoria da APGAM representando o CREA, vamos precisar 
da fiscalização do CREA, porque o engenheiro ou geólogo que ajuda uma invasão empresarial e 
com tratores e máquinas agora já consolidados, já temos imagens, fizemos drone, é realmente 
tão criminoso quanto um cidadão que me aponta uma arma em qualquer  semáforo da cidade, 
então esse profissional precisa ser investigado e, se possível até cortar a as condições, os direitos 
dele, de exercer sua profissão, que ele exerce como criminoso. E por outro lado agradecer mais 
essa grande oportunidade de a gente continuar trabalhando e certamente pela APGAM e 
também pela macro note 2. Vamos sim, procurar cada um desses profissionais e suas 
representações, porque realmente o exemplo do presidente da Ucrânia, nós estamos 
precisando de grande ajuda, tanto dos profissionais como também aqui temos conversado 
muito com o subprefeito, que é uma outra razão forte também de os subprefeitos 
compreenderem, e aí eu mexo um pouco com a Secretaria Subprefeitura, qual é de fato, o limite 
de competência dos subprefeitos. E a Secretaria de licenciamento, que também é outra questão 
que a gente deve conversar. Agradeço a todos e vamos para frente, porque tem muito trabalho 
de fato. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado José Ramos. É um privilégio ter você aqui.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Agora vamos para Macro Região Leste 1, Forúm 
para Desenvolvimento da Zona Leste, é a Delaine Guimarães Romano, ela estava presente, 
encaminhou para a gente uma mensagem que a internet estava meio fraca e ela teve que sair, 
mas fica aqui o registro que ela encaminhou o mini currículo dela e foi apresentado aqui como 
conselheira titular. Macro Região Leste 2, Instituto Brasileiro Ambiental Lixo Energia Verde, o 
senhor Oswaldo Fernandes da Silva. Ele é o conselheiro titular. Bom dia senhor Oswaldo, seja 
bem-vindo aqui conosco. 
 
CONSELHEIRO TITULAR MACRO REGIÃO LESTE 2 – OSWALDO: Bom dia a todos. Agradeço muito 
essa oportunidade de estar compondo a equipe do CADES. Nós estamos trabalhando em 
projetos. Eu sou aluno aqui da Fatec na área de meio ambiente e recursos hídricos em Jacareí. 
E nós temos uma parceria com o instituto, junto ao centro Paula Souza para desenvolvimento 
desses projetos. E me coloco à disposição da Secretaria para estar atuando da melhor forma 
possível em conjunto, representando a sociedade civil e integrando de uma forma a equilibrada 
a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. 
  
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada, senhor Oswaldo. Agora nós temos da 
Sociedade Civil, Macro Região Leste 3 o senhor Ângelo Iervolino, ele não conseguiu encaminhar 
o mini currículo, mas o senhor tem a palavra. Por favor. 
  
CONSELHEIRO TITULAR MACRO REGIÃO LESTE 3 – ANGELO: Bom dia a todos. Ângelo, da 
Sociedade Ambientalista Leste e presidente também do Fórum para o Desenvolvimento da Zona 



Leste, onde a senhora Delaine Romano é representante nesse conselho. Eu mandei meu o meu 
mini currículo por e-mail, já logo na quarta ou quinta-feira passada, mas tudo bem. É um prazer 
estar novamente no CADES por mais uma gestão, e talvez eu seja o conselheiro que que tenha 
mais participação no CADES, e a gente vem enfrentando muita dificuldade, principalmente na 
região leste 1, leste 3. Eu já tive prazer de estar trabalhando aí na Secretaria em 2004, na extinta 
Coordenação de Políticas Públicas, onde a gente tinha estreito laço com as comunidades e a 
sociedade civil. Estive também por 3 anos na gestão ambiental da subprefeitura de São Mateus, 
que infelizmente nessa gestão foi extinta. E a como eu falei, tenho trabalhado muito com a 
senhora Delaine Romano. Inclusive eu estive agora, esses dias, acho que foi segunda-feira lá no 
Caboré, onde infelizmente teve eu acontecimento que foi 
noticiado pela mídia toda de São Paulo, a morte do jovem Diego Viveros, de 21 anos, que foi 
levado nas água do córrego Aricanduva. Estive presente, e vi que lá no local já tinha pessoal da 
subprefeitura de São Mateus, fazendo algum trabalho, mas o pessoal da subprefeitura de 
Itaquera, apesar diversos pedidos da comunidade, não compareceu ao local. Então, 
aproveitando que estão presentes aí, representante das subprefeituras, esse caso da 
subprefeitura de Itaquera para região, principalmente, onde ocorreu o acidente, é muito 
negligente por ser uma área limite do limite da subprefeitura de Itaquera. É um prazer ter 
colegas do CADES aí que estão voltando, outros colegas que já trabalhei em outro em outros 
locais, estão a começando o trabalho aí no CADES, e estamos aqui para que der e vier para mais 
uma gestão.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada pelo seu Ângelo. Agora vamos terminar 
com a nossa cereja do bolo (risos), o nosso secretário adjunto, Carlos Vasconcellos. Eu deixei ele 
por último, porque é o nosso presidente da mesa para ele fechar a nossa apresentação. O Carlos 
é muito importante para nós aqui na Secretaria do Verde. Quando o nosso secretário não está, 
ele que representa a Secretaria, Carlos agora é com você a palavra. Seja bem-vindo Carlos.  
  
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado, Liliane. Tem sido o meu privilégio, tem 
sido meu orgulho, tem sido minha felicidade poder trabalhar na Secretaria do Verde, dar 
pequenas contribuições à cidade de São Paulo. Ordenar trabalhos, equipes, a qualidade de 
equipe. Conhecer tantas personalidades importantes, para o meio ambiente brasileiro, para o 
meio ambiente de São Paulo, locomotiva do país. Muito importante. Eu me sinto muito 
lisonjeado em poder participar, me envolver, colaborar, fazer ligações e unir pontos para que a 
gente possa melhorar a política ambiental na cidade de São Paulo. Me sinto muito orgulhoso 
em poder fazer determinados papéis dentro dos conselhos que nós gerenciamos aqui no verde 
e meio ambiente. Não dá nem para comparar a qualidade, o conhecimento e o movimento meu 
em comparação com personalidades que a gente tem aqui no CADES. Então eu sou um mero 
colaborador, eu sou uma pessoa que tenta unir pontos e unir interesses, interesses para favor 
do meio ambiente, para que São Paulo se torne uma cidade mais verde, uma cidade mais 
educada ambientalmente falando, como a gente falou da Meire. Uma cidade em que o verde 
seja mais respeitado, em que não tenhamos tantas invasões, e se eu puder deixar durante a 
minha breve passagem aqui na Secretaria, pequenas colaborações, eu vou me sentir tendo 
realizado minha tarefa. É meu prazer, é minha satisfação, e a Liliane está aqui, os colaboradores, 
nossos técnicos, coordenadores, diretores da Secretaria estão aqui e não vão me deixar mentir, 
a minha sala está sempre aberta, a minha porta está sempre aberta, o meu telefone está sempre 
disponível. Meu e-mail está sempre disponível, e a gente tenta não deixar de responder 
ninguém, absolutamente ninguém, porque tudo é importante para a gente, desde as 
aprovações, licenciamento, fiscalização, educação, trabalhamos juntos com outras secretarias 



para evitar invasões, manutenção dos nossos parques, capacidade de gerir todos os parques e 
o verde da cidade de São Paulo para que sejam locais de educação, de lazer e de descanso para 
os cidadãos. Então é muita coisa que a nossa Secretaria tem que fazer, que tem que gerir, tem 
que realizar, e muitas vezes, como naturalmente ocorre, nós temos que limitações, às vezes de 
pessoal, às vezes operacional, às vezes legais. Mas estamos todos os dias desde cedo, às vezes 
até a noite envolvidos aí com diversas tarefas. Essa semana a gente está com votação do 
conselho de parques, que é muito importante. A pandemia nos limitou muito, mas no meu caso 
específico, como entrei durante a pandemia e foi uma oportunidade de aprendizado e chegar 
junto e entender tudo aquilo que eu, que eu precisaria colaborar. E o CADES é realmente um 
privilégio estar participando, me envolvendo com o CADES porque aqui que a gente determina, 
a gente a indica a direção do meio ambiente de São Paulo é o CADES, subsidiariamente os CADES 
regionais, envolvimento com as outras secretarias, com os subprefeitos, e isso é muito 
praticante, é muito importante para mim. Sigo à disposição de todos. Hoje a gente tem uma 
reunião como 39 participantes, 38 me tirando (risos). Mas deixar reforçado a minha disposição 
em colaborar, a minha disposição em atender, a minha disponibilidade, independente de tempo 
em receber e ouvir a todos e, principalmente, aqueles que fazem parte do CADES. Agradeço aí 
de coração o envolvimento de todos, a participação de todos e mais uma vez me deixo à 
disposição. É um privilégio estar aqui com vocês. É um privilégio conhecer tantas pessoas que 
trabalham diariamente, diuturnamente pelo meio ambiente da cidade de São Paulo., e também 
pelo meio ambiente do Brasil. Obrigado e meu abraço carinhoso a todos.  
 
COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE: Obrigada Carlos, por suas palavras. Como eu disse, 
você é muito importante aqui para nós, aqui na Secretaria do Verde, representando o nosso 
secretário Eduardo de Castro. Como a gente sempre fala da hierarquia, é você quem manda 
também, e eu te agradeço por estar à frente do CADES, junto com nossos conselheiros e 
conselheiras, junto com a nossa equipe daqui da Secretaria do Verde, eu te agradeço por estar 
acompanhando o CADES junto conosco. Eu agradeço a equipe do CADES, a Fernanda, diretora 
que agora ela não está presente aqui conosco, porque ela está correndo com a parte das 
eleições dos parques. O Sérgio Hanasiro que está aqui com a gente, a Rizia também está com a 
gente, Rizia vem aqui do meu lado. É bom que vocês conheçam um pouquinho da nossa equipe 
CGC, sem eles também eu não trabalho. E a nossa Luana também, ela e a Rizia que fizeram a 
parte dos currículos. Então aqui está a parte da equipe do CADES, ainda está faltando um 
pouquinho da parte dos CADES regionais, que estão fazendo um serviço extra. Então aqui é 
nossa equipe. Igual o Carlos falou, a Secretaria do Verde está de portas abertas, o CGC também 
está de portas abertas, caso vocês queiram vim aqui conversar conosco, não precisa nem 
encaminhar e-mail, é só vim. Nós estamos aqui para atendê-los na hora que for, do horário das 
8 às 5 da tarde. Agora passo para o quarto e último expediente do dia. Sugestões de pautas e 
futuras reuniões do CADES, por favor encaminharem e-mail para cades@prefeitura.sp.gov.br. 
Agradecendo novamente a Jaciara por isso. E caso vocês queiram apresentar alguma sugestão 
ou algum slide do serviço que vocês fazem, encaminhar nesse e-mail 
cades@prefeitura.sp.gov.br. Desculpa pessoal, minha internet está muito ruim. Quem levantou 
a mão? 
 
CONSELHEIRA TITULAR CPA – ROSÉLIA: Sou eu, a Rosélia. Eu tenho que fazer um informe, seria 
possível fazer antes do encerramento?  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Por favor, aberto para você.  
 



CONSELHEIRA TITULAR CPA – ROSÉLIA: Em função da renovação do conselho, seria muito 
importante dar esse informe hoje, por conta de uma agenda do Panplavel. Nós lá do CPA, da 
Coordenação de Planejamento, a gente vem coordenando a elaboração do plano Planpavel, que 
é o Plano de Áreas Protegidas Verdes e Espaços Livres, determinada pelo PDE, e que a Secretaria 
já concluiu os demais planos, chamados Planos Verdes, e a gente ficou com essa pendência de 
concluir a elaboração do Panplavel. Esse plano será aprovado através desse conselho que é o 
CADES, através de uma resolução. Então eu queria fazer uma espécie de cronograma, porque 
existe uma comissão de acompanhamento desse CADES, o início da elaboração do Panplavel foi 
formada na comissão de acompanhamento, para acompanhar todo o processo de elaboração 
exatamente para se dar muita transparência ao plano. E agora na finalização a gente vai precisar 
convocar essa comissão. Então eu vou falar o cronograma e depois eu gostaria de saber se os 
novos membros da comissão gostariam de integrar essa comissão de acompanhamento. A gente 
teria um trabalho daqui até maio. A minha agenda é assim, na próxima reunião do CADES que é 
em abril, a gente encaminharia os dois documentos, é um plano que é um plano completo, e 
resumo executivo desse plano, a gente encaminharia, aí essa comissão especial do CADES teria 
a tarefa de fazer o relatório em cima desse plano, e esse relatório é apresentado na reunião de 
maio, o plano seria apresentado junto com o relatório da comissão para que fosse aprovado 
então no conselho. Entre a reunião de abril e a reunião de maio, a gente faria reuniões com a 
comissão, para que a gente possa trocar ideias, apresentar bem o plano para a comissão e a 
gente também apresentaria já essa minuta de relatório, para que essa comissão verificasse se a 
minuta está boa, faria as contribuições que ela achar que precisa ser feita no relatório, e esse 
relatório então que é submetido a resolução do CADES, a plenária do CADES de maio. Nós 
conversamos com a Fernanda, que é a diretora da Liliane, que na próxima reunião do dia 20 de 
abril, a gente formaria essa comissão de acompanhamento, consolidaria essa comissão, já existe 
essa comissão, mas a gente receberia novos membros em função dessa renovação do CADES. E 
a gente então quem seria essa comissão, para a gente poder fazer a próxima reunião com a 
comissão. Não sei se eu fui clara, porque são muitos passos.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Entendemos Rosélia. 
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Obrigado Rosélia. A Liliane e o pessoal do CGC eles 
reforçam sua comunicação via e-mail para todo o CADES, para informar aí a importância e da 
necessidade de renovação também desse conselho para aprovação do Panplavel. Obrigado 
Rosélia.  
 
CONSELHEIRA TITULAR SMUL – PATRÍCIA: Queria reiterar também a fala da Tamires, em relação 
à questão da revisão do plano diretor. Todos os conselheiros sabem, vem acompanhando, 
Tamires representando a Secretaria do Verde na Comissão Municipal de Política Urbana, ela está 
acompanhando aí as reuniões do grupo especial entre essa comissão de CMPU e a nossa 
secretaria a SMUL. Eu queria ver também secretário não só uma apresentação das minhas, da 
minha Secretaria, mas ver como a gente poderia introduzir essa discussão, não sei se formar, eu 
estou fazendo algumas sugestões, eu não sei o quanto isso é viável, formar uma pequena 
comissão especial, um grupo, alguma coisa, porque acho que é importante reiterar pontos 
objetivos, os pontos estratégicos, as diretrizes gerais, isso não vai mudar no plano diretor, na 
revisão. Mas na área ambiental, que eu acompanhei muito pari passu na época da aprovação, 
em 2014, a gente precisa fazer até algumas correções de nomenclatura, algumas questões dos 
instrumentos, como o TAC, o T.C.A., o próprio decreto que aprovou o PSA no sábado é, a gente 
precisa ter o maior clareza do que que é esse instrumento, ao termo de compromisso de 



ajustamento ambiental. Então eu queria ver se a gente poderia, pelo menos reunir sugestões de 
adequações principalmente da questão ambiental por esse CADES. Então é isso. E em relação 
ao Panplavel eu já me disponho, já perguntei isso para a Rosélia, lá no meio da pandemia, 
formou um grupo, uma comissão especial que na época até fui eleita presidente, não é por conta 
disso não. Eu queria saber se é esse grupo que que vai ser de novo chamado, da comissão 
especial de acompanhamento e acho que é importante os novos conselheiros de fato entrarem 
e comporem a comissão do Panplavel aí de acompanhamento. Obrigada. 
 
CONSELHEIRA TITULAR CPA – ROSÉLIA: Só um instante. Só respondendo então a Patrícia um 
pouco. Da licença. Porque assim, o que nós discutimos lá com o CGC, foi de fato isso, que a gente 
convidaria os antigos membros da comissão especial, juntamente com os novos, que que 
estiverem interessados em integrar essa comissão. Então a comissão seria composta dos antigos 
e dos novos, Patrícia.  
 
PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: E em relação aos outros assuntos, Patrícia, a gente 
está sempre aberto a criar comissões, a discutir de forma extraordinária, ou até mesmo 
ordinária, em colegiado as ações necessárias. Fazer sugestões junto ao CGC, eu creio que ainda 
mais agora que a gente está mudando o conselho O CGC deve enviar para todos uma listagem 
nova, com e-mail de todo mundo, e essas discussões, não precisam ficar restritas as reuniões 
ordinárias e nem mesmo as reuniões extraordinárias, é um grupo permanente e a gente pode 
conversando também via e-mail. A gente não tem necessariamente que conversar 
exclusivamente por aqui, todo mundo tem um e-mail de todo mundo, e existem opções através 
do grupo, perdão da palavra, mas do grupão de e-mails, e a gente coloca na roda e vai discutindo 
os assuntos, determina grupos paralelos ou não para tratar de assuntos específicos e depois 
ratifica achados e opiniões, resultados desses grupos dentro de reuniões do CADES como um 
todo, do CADES como colegiado. E seguimos assim, é a ideia do CADES, desenvolvimento 
participativo nas decisões do poder público, então tem que ser o normal.  
A gente teve um período meio conturbado, onde a gente teve que aprender a trabalhar de 
outras formas, inclusive a tele presencial, mas muito tempo passou e a gente tem que voltar a 
produção regular, não só entes públicos, mas os conselhos também. Estamos aqui para isso. É o 
que eu falo sempre, as portas estão abertas, se precisar criar novos grupos, novas comissões a 
gente cria, os assuntos são muitas vezes urgentes, prementes e a gente tem que tratar deles 
adequadamente. Ângelo, Rosélia ainda querem falar alguma coisa? 
 
CONSELHEIRA TITULAR CPA – ROSÉLIA: Parece que a Patrícia tinha caído, então eu não sei se ela 
escutou a minha resposta. É só para te dizer que a comissão especial do acompanhamento do 
Panplavel, a gente vai convidar tantos os membros que já eram anteriores, quanto a gente vai 
abrir para novos membros a partir da renovação aqui do CADES. É isso, obrigada. 
 
CONSELHEIRA TITULAR SMUL – PATRÍCIA: Obrigada. 
 
CONSELHEIRO TITULAR MACRO REGIÃO LESTE 3 – ÂNGELO: Ângelo, da Sociedade Ambientalista 
Leste 3. Em dezembro nós fizemos a eleição e foi aprovado o retorno das assembleias 
presenciais. Eu como funcionário da saúde municipal, nós já voltamos a ter atividades 
presencial, inclusive em conjunto, muito mais impactantes do que a nossa reunião do CADES e 
eu acho já estava na hora, de a gente ter esse contato, corpo a corpo. Da saudade de ficarmos 
(trecho inaudível) muito tempo de vocês. Esse era o meu recado.  
 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO: Valeu, Ângelo. Bom, se não temos mais ninguém a 
fazer comentários ou querendo falar alguma coisa, eu agradeço desde já a presença de todos. 
Envio a todos o meu desejo de um final da semana de trabalho produtiva. Um ótimo final de 
semana. Meu abraço respeitoso e carinhoso a todos, e dou por encerrada a nossa reunião do 
CADES de hoje. Muito obrigado. Em um ótimo dia para todos.  
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