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()  - Bom dia a todos, antes de começar a reunião eu vi que a próxima reunião tá marcado para o 
dia 21 de abril, eu fui colocar na minha agenda só que 21 de abril é feriado de Tiradentes, depois  
acho que a gente precisa rever essa questão da data. 
 
Devair - Estamos aguardando quórum, têm 14 pessoas e algumas pessoas sentem dificuldades 
para entrar na sala e nós estamos dando auxilio nesse momento. 
Gostaria da Identificação. 
 
() - EMSP eventos 
 
Magali - Oi bom dia é Magali da SMS eu não consegui entrar pelo meu tive que entrar por essa da 
prefeitura. 
 
Marco - Bom dia, Marco Barbieri da FIESP. 
 
Andreia - Bom dia, Andreia Franklin  da SIURB SP OBRAS. 
 
Ângelo - Ângelo Rolin, SOCIEDADE AMBIENTALISTA. 
 
Cristina - Bom dia, Cristina secretária da FIESP 
 
Tais -  Bom dia Tais Oliveira Secretaria do Verde. 
 
Romulo -  Bom dia, Romulo Secretaria da Educação. 
  
Janaina - Bom dia, Janaína Decave Secretaria Municipal de Transportes.  
 
Sonia  -  Bom dia Sonia Hamburguer Sociedade Civil Centro Oeste 1. 
 
Juliano -  Bom dia Juliano Fanigoni Secretaria do Verde e Meio Ambiente CLA/DAE 
 
Delaine -  Bom dia, Delaine Romano Fórum  para o Desenvolvimento da Zona Leste Sociedade 
Civil.   
 
Paulo - Bom dia, Paulo Almeida da USP. 
 
Vivian - Vivian Prado SVMA Coordenação de Planejamento Ambiental, suplente.  
 
Débora - Bom dia, Débora Monera UMAPAS, suplente. 
 
Douglas -  Bom dia, Douglas Damaro suplente SPUrbes Obra. 
 
Jaciara - Olá bom dia a todos aqui é Jaciara Chaves eu sou titular da Zona Sul 1, obrigada 
 
Devair -  Bom dia a todos e a todas, temos quórum  nesse momento e vamos dar inicio a reunião 
do CADES Municipal, passo a palavra ao nosso presidente da mesa o Sr. Carlos Eduardo 
Guimarães de Vasconcelos, por gentileza. 
 
Carlos - Bom dia a todos, começando mais um ano, vamos torcer para que seja lá, eu fico, que a 
gente traga muito resultado. Na qualidade de presidente da mesa eu Carlos Eduardo Guimarães 
Vasconcelos na qualidade de presidente do CADES e atual secretário adjunto da Secretaria 



Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo do início do 229ª Reunião 
Ordinária e início de um novo biênio 2021 a  2023 do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo, CADES colocada nos termos do 
regimento interno, segundo a resolução  nº 140 CADES  2011 e que se realiza na data de hoje 17 
de Março 2021, quarta-feira a partir das 10:22 remotamente via aplicativo Microsoft  Teams. 
A presente reunião ordinária ora convocada se dará de forma virtual pela ferramenta eletrônica 
Microsoft Teams em virtude do disposto tanto no decreto nº 59.283 de 16 de Março de 2020 bem 
como no inciso 1º do artigo 12 do Decreto nº 59.283 de 16 de Março de 2020 que declarou 
situação de emergência no município de São Paulo por decorrência da pandemia do Covid-19 que 
determina a possibilidade da ocorrência de reuniões que se façam necessárias por meio remoto. 
Passo agora a palavra ao Coordenador-geral do CADES o Senhor Devair Paulo de Andrade para 
dar início a nossa reunião,  Obrigado a todos e bom trabalho. 
 
Devair -  Um bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, eu quero também registar que está 
presente no nosso chefe de gabinete o Sr. Ravena. Passo a palavra pra ele fazer alguma 
consideração na abertura da reunião de hoje. 
, 
Ravena - Boas-vindas a todos infelizmente virtualmente mas todo mundo protegido espero que a 
gente tenha uma  reunião aí sobre o comando do nosso secretário-adjunto grande Carlos,  que a 
gente consiga tocar e fazer andar o CADES o mais profissionalmente possível. (ruídos) 
Minha conexão está ruim, não quero tomar tempo não vamos em frente vamos com vocês todos 
juntos vamos vencer esse momento ruim e tocar o CADES para frente. 
 
Devair -  Obrigado pelas palavras. Primeiro ponto do expediente da ordem do dia, posse dos 
conselheiros segmentados do governo e sociedade civil para o biênio de 2021 a 2023, passo a 
palavra agora nosso diretor de DEPAC e para as honras aos nossos conselheiros.   
 
Luiz-  Bom dia a todos e a todas quero saudá-lo pelo bom dia e dar início dos trabalhos para esse 
biênio contando com a colaboração e parceria de todos. Eu quero lembrar primeiro que essa 
cerimônia de posse dos conselheiros, gostaria de fazer lembrar aqui na portaria 11 de SVMA 2021 
publicado no Diário Oficial no dia 20 de Fevereiro de 2021 as folhas 26 eles conferem a 
prorrogação do mandato da sociedade civil segmento das ONGs, terceiro setor eles terão o novo 
edital que já foi publicado para os chamamentos  das novas eleições. Vou fazer a leitura aqui do 
segmento Poder Público com suas representações juntamente suplentes, na Secretaria do 
Governo Municipal Gabriela Pinheiro Lima Chabur, suplente Alberto Pereira Gomes Amorim. 
Secretaria de Habitação José Edilson Marques Dias suplente Maria José Bruno, Secretaria 
Municipal de Educação Roberta de Paula e Silvia Gláucia suplente Rômulo Araújo Fernandes. 
Seguindo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano titular em Patrícia Marra, suplente 
Lara Cavalcante Ribeiro Figueiredo, Secretaria Municipal de Transporte Janaína Soares Santos 
de Carmo, suplente Luiz Carlos Prigeiro, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 
Douglas de Paula de Amaro, suplente Ariane Mares Gomes Lacerda, ao contrário aqui, perdão. 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana titular Andreia Franco e Silva Vieira, suplente 
Douglas e Paula de Amaro, corrigindo,  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social SMADS,  Ariane Maris Gomes Lacerda, suplente Leonardo Valardinove Alves. Secretaria 
Municipal da Saúde Magali Antônia Batista, suplente Mônica Massume Osaka,  Secretaria 
Municipal das Subprefeituras Cira Malta Olegário da Costa, suplente André Luiz Mendes da Silva, 
Secretaria Municipal da Cultura  Lícia Mara Alves de Oliveira Ferreira, suplente Luca Otero de 
Almeida Fuser, Secretaria Municipal da Justiça Cleuza Guimarães, suplente Jong Ian Kin. 
Segmento da Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente setor UMAPAS,  Coordenação 
de Educação Ambiental e Cultura de Paz titular Maria Aparecida Fonseca de Abreu, suplente 
Débora Maria Monnera Pinto. Setor Coordenação de Planejamento Ambiental titular Rozélia 
Ikeda,  suplente Viviane Prado Fernandes. Coordenação de Gestão de Biodiversidade Municipal 
titular Tamires Carla Oliveira, suplente Priscila Martins Cerqueira Curas, Coordenação de 
Licenciamento Ambiental Cristiane Franca Ferreira, suplente Juliano Ribeiro Formigoni, 
Coordenação de Fiscalização Ambiental William Araújo Agra, suplente Liliane Neiva Arruda Lima, 
Representante do Ministério do Meio Ambiente senhor David  de Souza Lima, suplente Cíntia 
Matsumoto, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo a senhora 



Vivian Marine de Azevedo Marques, suplente Maria Cristina Poli,  Representantes da Sociedade 
Civil como Entidades o CREA Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do 
Estado de São Paulo titular Ricardo da Silva Bernardes, suplente João Henrique Storópoli, Ordem 
dos Advogados do Brasil Doutor Alessandro Luiz Oliveira Azzoni, suplente Carolina Ângelosi de 
Lima, Representante da Câmara Municipal de São Paulo Marco Antônio Lacava, suplente Adilson 
Sales Antônio. Segmento  Universidades, Universidade Santa Rita representado por Eduardo 
Storópoli, como suplente a  Universidade de São Paulo representada por Pérsio Ambrizzi.  
Associações,  titular o IAB SP Instituto de Arquitetos do Brasil São Paulo representados pela 
pessoa de Estela Macedo Alves, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental como 
suplente dessa cadeira de Associações representado pela senhora Marta Amélia de Oliveira 
Campos.  Centrais Sindicais o UGT União Geral dos Trabalhadores representado pela senhora 
Fátima Cristina Faria Palmieri, a suplência a União Geral dos Trabalhadores Maria Aparecida da 
Silva. Setor Comercial, FECOMÉRCIO Federação do Comércio representado pelo Sr. Carlos 
Alberto de Moraes Borges, Associação Comercial de São Paulo representado pela senhora 
Larissa Garcia Campner.  Setor industrial, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
representado pelo senhor Marco Antônio Barbieri, Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo com a suplência a senhora Maria Cristina Hamburgo Kirnes. 
Faço lembrar aqui de novo a portaria 11 publicada no mês de fevereiro do presente ano que faz 
conferir a prorrogação dos mandatos da sociedade civil até o dia 5 de junho do presente ano para 
que assim seja feita uma nova eleição para composição das cadeiras da sociedade civil. Sendo 
assim fazendo a leitura desses nomes eu passo de novo a palavra para o nosso coordenador seu 
Devair Paulo de Andrade. 
 
Devair -  Nesse momento passo a palavra ao nosso presidente da mesa para formalização da 
posse dos Conselheiros do CADES Municipal.  
 
Rodrigo -  Parabéns a todos, torço  pela composição para que a gente mantém as discussões em 
altíssimo nível e espero aí que nosso ano seja positivo com todos com saúde e aproveito para dar 
como empossados  a todos os conselheiros eleitos para o biênio 2021 e 2023. 
 
Devair -  Nesse momento passo a  palavra para que alguns dos conselheiros possa fazer alguma 
observação nesse momento. 
 
Paulo – Bom dia, quem fala é Paulo Almeida da USP, travou minha internet aqui no momento que 
vocês liam não sei se a internet é muito boa agora mas no momento vocês liam a indicação dos 
conselheiros e quanto a USP eu só peguei a última parte e falou a respeito do professor Tércio 
Ambrize,  poderia por gentileza me confirmar quais são os membros da USP. Vocês conseguiram 
compreender minha pergunta, a internet infelizmente não está boa  hoje. 
 
() -  Conseguimos sim  o Luiz Fernando vai dar uma conferida nisso aí e passa para gente. 
 
Luiz – Bom dia,  eu quero retificar a informação do segmento Universidades tá, titular é a 
Universidade Santa Rita que ela faz sua representação pelo seu Eduardo Storópolis, com a 
suplência do Tércio Ambrize da Universidade de São Paulo a USP. 
 
Paulo - Perfeito muito obrigado. É que na verdade o professor Tércio não pode participar e ele 
pediu que o representasse nessa oportunidade também, obrigado. 
 
Devair-  Mais algum conselheiro quer  fazer uma manifestação? 
 
Azoni -  Eu gostaria, Devair, Azoni. Primeiramente parabéns para  todos os conselheiros 
indicados e empossados, parabéns Devair,  parabéns a todos os membros da secretaria, quero 
dizer aos conselheiros novos e aos que  permaneceram pela importância do CADES que nós 
temos, o CADES tem uma importância vital para a questão dos projetos da Prefeitura em questão 
das políticas públicas ambientais da cidade, então é muito importante que todos os conselheiros 
participem não só das plenárias mas das câmaras técnicas é muito importante que nos doemos os 
nossos conhecimentos, nosso saber para poder ajudar não só secretaria mas como a própria 



prefeitura e quero agradecer mais uma vez todo carinho toda atenção que todos os conselheiros 
nos deram e a secretaria e toda sua equipe desde o secretário-chefe de gabinete, principalmente 
o Devair e sua equipe só tenho agradecer muito obrigado e espero colaborar mais uma vez com 
esse biênio. 
 
Devair-  Mais algum conselheiro quer  fazer uso da palavra? Gostaríamos desde já agradecer a 
todos os conselheiros e conselheiras que fazem parte desse grande conselho da cidade de São 
Paulo, conselho de extrema importância no palco de discussões políticas públicas e através das 
pessoas selecionadas por várias secretarias, temos certeza que esse biênio será muito produtivo. 
Para que nós possamos ter um trabalho interessante nos próximos dias, toda vez que um 
conselheiro fizeram uso da palavra peço por gentileza falar o nome e qual órgão pertence para 
que a transcrição da mesma reunião seja com a perfeita resolução do momento.  
Tá ok, então vamos seguir nesse momento a nossa reunião, nós vamos colocar agora para 
aprovação e deliberação dos conselheiros na manhã de hoje. O calendário das bossas reuniões 
ordinárias do nosso biênio do ano de 2021, por gentileza, eu gostaria que fosse colocada nesse 
momento o calendário. O calendário eu acho que foi feito alteração que foi colocado de 
Tiradentes, do dia 21 para o dia 14, esse é o nosso calendário.  Dois minutos para se alguém dos 
conselheiros tiver algum ponto de objeção. Então nós vamos pra votação, a modalidade votação 
para o calendário será  a seguinte,  se alguém tiver algum voto contra se manifeste falando, se 
tiver de acordo nós vamos ter um minuto de silêncio, então coloco nesse momento para 
aprovação e deliberação o calendário das reuniões ordinárias do CADES Municipal.  
Aprovado por unanimidade o calendário das reuniões do CADES Municipal. Nós  vamos agora 
para o terceiro ponto do expediente na manhã de hoje que são as diretrizes do FEMA  então eu 
peço para o diretor do FEMA o SR. Sergio que já coloque em posse a sua apresentação,  para 
apresentarmos as diretrizes do FEMA para o ano de 2021 por gentileza Sr. Sérgio. 
 
Sergio - Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa reunião e 
parabenizar todos os conselheiros né empossados  e desta forma prosseguir agora com a 
apresentação das diretrizes do FEMA. Então dessa forma vamos para proposta de diretrizes de 
2021 do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o FEMA. 
Primeiramente o Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA, foi 
criado a partir da lei 13.155 de 2001 e revogado  pela lei 14.887 de  2009 e é regulamentado pelo 
decreto 52.153/2011 e pelo decreto 59.505/2020. Este último que regulamenta as disposições do 
CONFEMA e FEMA em consonância com plano diretor estratégico de São Paulo. Os recursos do 
FEMA  destinam-se essencialmente a apoiar de acordo com o Artigo 57, em relação ao 
desenvolvimento de planos, programas e projetos no caso que visem o uso racional e sustentável 
dos recursos naturais de manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental de 
pesquisa e atividades ambientais, outra destinação é o controle, fiscalização e defesa do meio 
ambiente. O FEMA será administrado pela secretaria do verde de acordo com o artigo 60 
observado as diretrizes fixadas pelo conselho do fundo especial do meio ambiente e  
desenvolvimento sustentável. Aqui a gente consegue verificar o organograma da composição né 
do CGC que é a coordenação de gestão de colegiados dividido em divisão de planejamento e 
apoio aos colegiados DEPAC e divisão de gestão do FEMA.  No DEPAC  a gente consegue 
verificar o CADIS, o CADIS regionais, CONFEMA,  conselho gestor de parques e conselho 
consultivo da UMAPAS. Aqui a gente verifica  a composição do CONFEMA né, um presidente, o 
secretário da Secretaria do Verde, coordenação e secretaria executiva  e no caso a composição 
dos conselheiros se divide em seis conselheiros, é uma composição paritária entre representantes 
da administração Municipal e sociedade civil,  então são um conselheiro da Secretaria do Verde, 
um segundo representante da Secretaria de Finanças, um representante da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licenciamento, dois representantes de entidades não governamentais 
ambientalistas cadastradas na Secretaria do Verde e um representante do CADIS,  todos eles 
com suplência. Então dessa forma agora vamos apresentar as diretrizes de  2021, primeiramente 
eu gostaria de mencionar agenda de 2030 né ratificada no ano de 2015 né, no caso foram 
definidos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável subdividida em 169 metas que são uma 
lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, sociedade civil, setor privado e todos cidadãos 
até o ano de 2030. Esses objetivos estão integrados e indivisíveis e mesclam  com três 
dimensões, pilar econômico,  social e ambiental, desta forma no município de São Paulo foi 



despedido a  portaria 90 da Secretaria do Verde 2015 no quais adotou os ODS como orientadores 
das ações dos casos regionais. Dessa forma vamos para a apresentação dos temas que 
compõem essas diretrizes, primeiramente tema 1 é Áreas Verdes, tema 2 Educação Ambiental 
Cultura de Paz e Comunicação, tema 3 Água, tema 4 Consumo e Descarte Sustentável, tema 5 
Mobilidade e tema 6 Mudanças Climáticas. Sobre o tema de  áreas verdes as diretrizes são: 
1.1  - proteção e defesa de biodiversidade fauna e flora, áreas verdes e parques urbanos lineares 
e naturais em consonância com as ODS 11 e 15. 1.2  - apoio junto as políticas habitacionais 
necessárias a implantação de áreas verdes e a proteção de áreas de relevância ambiental em 
consonância com as ODS 11 e 17. 1.3 -  apoio à criação e implementação de reservas 
particulares do patrimônio natural RPPN em consonância comas ODS 13, 14, 15 e 17. 1.4 -  
apoios as políticas de incentivo a serviços ambientais incluindo estudos, inventários, diagnósticos, 
projetos de adequação ambiental de propriedades urbanas e rurais e pagamentos por serviços 
ambientais aos proprietários de áreas prestadoras em consonância com a ODS, 8,11, 13 14 15 e 
17 ainda sobre o tema 1 das áreas verdes, o item 1.5 -  que é o apoio a implantação de sistemas 
de monitoramento de áreas verdes e da degradação da cobertura vegetal em consonância com as 
ODS 15 e 17. Item 1.6 -  apoio aos planos de iniciativas de expansão manejo e conservação de 
áreas verdes, unidades de conservação e parques urbanos lineares e naturais em consonância 
com as ODS 14, 15 e 17. 1.7 -  fortalecimento do sistema de fiscalização e controle pela 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente em consonância com as ODS 16 e 17. 1.8 -  recuperação e 
revitalização de áreas de competência da Secretaria do Verde degradadas e ou contaminados 
inclusive em função de acidentes naturais em consonância com as ODS 13, 14, 15 e 17. Já sobre 
o tema educação ambiental cultura de paz e comunicação possuímos as diretrizes:  2.1 - apoio a 
projetos e iniciativas de educação ambiental em consonância com as ODS 4 e 17.  2.2 - apoio às 
iniciativas com o propósito de contribuir para a convivência sócio ambiental sustentável e pacífica 
na cidade de São Paulo articulando temas ambientais e a cultura da paz e não violência, 
disseminando conhecimentos e tecnologias de mediação de conflitos em consonância com as 
ODS 11, 16 e 17. Já sobre o tema água é possível as diretrizes 3.1 -  proteção dos recursos 
hídricos em consonância com as ODS 10,12, 14 e 17. 3.2 - apoio a projetos, programas e ações 
de prevenção e combate às enchentes incluindo atividades de educação, comunicação, proteção 
e recuperação de nascentes e sistemas de drenagem e captação de água de chuva em 
consonância com as ODS  9,11 ,14 e 17. Sobre o tema consumo e descarte sustentáveis 
possuímos as diretrizes: 4.1 - incentivo aos planos, programas e projetos ligados a economia em 
consonância com as ODS 8,15 e 17. 4.2 - apoio a planos, programas e projetos de implantação de 
ECOPONTOS, reciclagem, reutilização e redução de resíduos sólidos na cidade de São Paulo 
incluindo campanhas educativas e comunicação em consonância com o ODS 9, 11 e 17. 4.3 -
apoio às políticas de incentivo à sistemas produtivos de baixo impacto ambiental em consonância  
com as ODS, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Sobre o tema mobilidade são expostas as  diretrizes: 5.1 -
apoio a programas e campanhas para o uso de energia renovável no sistema de transporte 
coletivo e edificações e demais sistemas urbanos em consonância coa as ODS  7 e 17.  5.2 -  
apoio a planos, programas e projetos para o uso de modalidades não-motorizados de transporte 
incluindo campanhas educativas e comunicação em consonância com as ODS 4, 7, 11, 12, 13 e 
17. 5.3 - apoio a planos programas e projetos de meios alternativos de mobilidade urbana em 
consonância com as ODS 3,7,9,13 e17. 5.4 - apoio a planos programas e projetos de modalidade 
alternativa de transporte sustentável em consonância com as ODS 3,7,9,13 e 17. Sobre o tema 
mudanças climáticas são expostas as diretrizes: 6.1 - apoio a projetos e  iniciativas para melhoria 
da qualidade do ar e utilizam de energia limpa incluindo campanhas educativas e comunicação 
em consonância com as ODS 7,13 e 17.  6.2 - apoio a planos programas e projetos de prevenção 
e combate às mudanças climáticas em consonância com as ODS 11, 12, 13 e 17.  6.3 - apoio a 
planos, programas e projetos para minimização de emissões de gases de efeito estufa em 
consonância com as ODS 3,9, 13,15 e 17, ainda sobre mudanças climáticas temos as diretrizes 
6.4 - apoio a planos, programas e projetos para subsidiar políticas públicas relacionadas ao 
controle do adensamento construtivo, a impermeabilização do solo e a consequente produção de 
ilhas de calor urbano em consonância com as ODS 9,11, 13, 15, 16 e 17 e 6.5 - apoio a planos, 
programas e projetos para ampliar a divulgação dos resultados da rede de monitoramento de 
precipitações meteorológicas incluindo inventários e  diagnósticos necessários em consonância 
com as ODS10,13, 16 e 17.  Desta forma apresentamos todas as diretrizes, agradeço novamente 



aqui fica o nosso e-mail do FEMA,  tá nosso telefone de contato e desta forma passo novamente a 
palavra para o nosso senhor coordenador Devair. 
Devair – Nesse  momento vamos abrir por 3 minutos a palavra os conselheiros, a primeira inscrita 
se não me engano é a Sônia Hamburguer. 
 
Sônia -  Olá, bom dia a todos e todas. Que bom que a gente reiniciou o nosso ciclo aqui no 
CADES,  fico muito feliz de tá nesse fórum novamente pelo tempo que me cabe aqui que eu acho 
que até Junho né, eu gostaria sobre apresentação do FEMA, eu gostaria de perguntar se existe a 
possibilidade da gente ter uma apresentação sobre a condição financeira do CADES e a 
movimentação prevista e dos recursos disponíveis né, se  a gente pode ter a gente poderia ter 
semestralmente no CADES uma  atualização dessa situação. 
 
Devair -  Sergio, por gentileza responda. 
 
Sergio -  Você pode repetir que o volume  ficou um pouco baixo. 
 
Sônia -  Vcs estão me ouvindo?  Eu vou repetir, eu gostaria de saber se é possível que o FEMA 
ou o CONFEMA  apresente ao CADES a situação financeira do fundo, a previsão de despesas né 
para os próximos meses e se a gente poderia ter semestralmente uma atualização dessa situação 
financeira do fundo, porque é um fundo que recebe recursos dos TACS né então se a gente 
pudesse ter essa descrição seria bastante importante eu acho. 
 
Sergio -  No caso a gente até pode fazer essa apresentação porém a gente ainda vai convocar 
uma reunião extraordinária do CONFEMA para ser aprovado o plano anual de investimentos, 
então após a gente fazer essa aprovação a gente consegue fazer uma um melhor detalhamento 
dos gastos, do orçamento e tudo mais. O orçamento relativo ao FEMA ele tá na LOA de 2021. 
 
Devanir – Sr Anivolino por favor. Sr.  Ângelo. 
 
Ângelo -  Ângelo Anivolino da Sociedade Ambientalista. Achei  muito interessante o projeto do 
FEMA, os conselheiros  mais antigo no passado a secretaria usou o  dinheiro do FEMA para uso 
próprio da secretaria com intuito depois desenvolver e que eu me lembre até hoje não foi 
anunciado nesse conselho a devolução desse dinheiro para os cofres do FEMA.  E outra eu 
queria saber por referência ao chamamento para projeto para sociedade civil. 
 
Sergio  - Primeiramente eu tomei posse do cargo ano passado em Julho, então eu teria que 
verificar o que que foi ocorrido nesta reunião que você mencionou e  que se alguma resolução em 
relação a essa tratativa de devolução tá, porque pra que eu posso tipo para que eu possa 
manifestar em relação a isso.  Em relação a desculpa, é o último que você falou foi? 
 
Ângelo -  O chamamento pra  projeto pra sociedade. 
 
Sergio -  Perfeito, então é de acordo com a LOA de  2021, é que na verdade é assim, que pela 
LOA já tem o a definição do orçamento em relação a publicação de editais né ,porém de acordo 
com a pandemia e pela redução de gastos, foram disponibilizados se salvo engano acho que R$ 
2.000,00 ou R$ 1.000,00 em relação a essa abertura digitais tá isso eu posso mostrar em relação 
à LOA 2021 , isso aí alguma coisa pública e infelizmente não tá programado para abertura digitais. 
 
Devair -  Mais algum conselheiro teria alguma pergunta? 
 
Sònia -  A gente poderia prever uma apresentação financeira do fundo para o CADES,  já fazer 
uma previsão para  uma pauta de reunião para daqui a duas reuniões, dois meses eu acho que 
seria importante a gente já ter essa previsão. 
 
Sergio -  No caso é o que eu já tinha mencionado,  é que a gente vai convocar uma reunião 
extraordinária para aprovação do plano anual de investimentos no qual vai ter especificado onde 



vai ser gasto o dinheiro do FEMA e aí posteriormente que foi aprovada esse plano anual de 
investimentos a gente pode sim explicar né como os recursos vão ser gastos. 
 
Devair -  Por favor Estela, vamos fechar a última pergunta na Estela tá ok. 
 
Estela -  Eu sou  Estela representante pelo IAB, eu queria. 
 
Devair - Acho que saiu do ar. 
 
Estela -  Oi,  sobre a abertura de projetos para sociedade civil acho importante também quando 
ele tiver informação depois da reunião que ele falou que vai ter né sobre o orçamento, dar uma 
previsão porque é super importante que são muitos projetos importantes que podem ser propostos 
pela sociedade civil para a gente ficar um ano ou dois anos inteiros sem nenhuma proposta né. Se 
vocês pudessem verificar isso Sérgio na reunião e trazer para a gente, também (ruído)  o que a 
colega tinha falado. 
 
Sergio -  Acredito que realmente a destinação dos recursos para projetos e editais seja de 
extrema relevância né a gente pode trazer isso na próxima reunião do CONFEMA né e discutir 
sobre direcionamento desses gastos pra editais tá. E aí como eu havia mencionado novamente 
posteriormente a aprovação do plano anual de investimentos ter uma discussão mais significativa 
em relação a isso. 
 
 Devair - Vou fechar a última pergunta aqui na última conselheira, quero agradecer o Sérgio pela 
apresentação e vamos colocar em votação a  aprovação das diretrizes, vamos usar o mesmo  
método usado para última votação. Então os  conselheiros que aprovam as diretrizes do FEMA 
para o calendário do ano de 2021 permaneçam como estão, sem nenhuma objeção então 
aprovado por unanimidade as diretrizes do FEMA para o calendário de 2021. Vamos passar para 
nosso diretor de  DEPAC que está apostos aí. As câmaras técnicas e as comissões especiais elas 
são de extrema   importância porque são nesses espaços que são discutidas e decididos as 
questões ambientais da cidade de São Paulo, então nós gostaríamos que as pessoas e os 
conselheiros que forem fazer parte dessas câmeras, eles pudessem ter consciência da 
importância disso. Porque eu digo isso,  uma câmera ela pode fazer uma decisão e colocar em 
votação no  CADES coisas de  extrema importância para a cidade de São Paulo né. E nós temos 
um grande problema com as câmaras técnicas,   nós chamamos as câmaras técnicas, chamamos 
as comissões e muitas vezes os participantes não vem eles acabam colocando o nome dizendo 
que vão participar e as câmaras ficam esvaziadas.  Isso acaba dando um grande problema no dia 
a dia então nós dependemos muito o CGC principalmente ele depende muito que cada câmera e 
cada comissão ela esteja atuante e viva. Então por isso nós mandamos para todos os 
conselheiros uma ficha para que cada um de vocês se inscrevam ,  indique né qual câmera que 
vocês querem participar. O Fernando vai colocar um pouco de cada câmera fazer uma coisa bem 
rápido sobre o que é cada câmera e a  importância dela, na próxima semana e depois nós 
recebemos a ficha de vocês, nós vamos chamar cada uma das câmaras técnicas.  Como é feito, o 
Devair e quer participar da comissão especial de conciliação mediação de passivos ambientais, 
isso é uma comissão especial, dentro dessa comissão quando é chamada a primeira reunião é 
feita uma eleição, a eleição do presidente e a eleição do relator na então eu gostaria que todos 
que queiram fazer parte dessas câmaras eles ficassem bem atentos nesse momento e 
começasse a refletir a importância de participar ou não de uma dessas câmeras.  Então quero 
chamar agora nesse momento o diretor de DEPAC fazer uma breve exposição das câmaras 
técnicas e das comissões especiais, por gentileza Sr.  Fernando Martins. 
 
Fernando -  Assim dando continuidade no que foi falado aqui pelo nosso coordenador,  eu 
gostaria de expor aqui uma informação que a gente coloca no geral aqui na  nossa reunião. Como 
vcs podem ver na primeira apresentação dessa reunião o Conselho Municipal do Meio Ambiente 
do CADES que hoje vocês tomaram posse dele, a importância que ele tem para o município de 
São Paulo que foi ressaltado aqui por essa exigência que foi solicitado para cada pasta, a 
indicação de um representante técnico para justamente atuar também nessa informação das 
câmaras técnicas . Eu coloquei aqui de uma forma geral para vcs entenderem aqui como que é ´ 



órgão do CADES, né os órgãos atuantes do CADES, nós temos a presidência representado pelo 
secretário de SMDA hoje secretário adjunto Seu Carlos Eduardo, nós tamos junto com plenário 
que é composto por todos os conselheiros e o presidente, a coordenação geral que se faz aqui 
pelo Devair  Paulo, a secretaria executiva que seria  a DEPAC,  divisão de planejamento e apoio a 
esse  colegiado e essas câmaras técnicas né e comissões especiais.  As câmaras técnicas ela 
tem a situação dela de atuação é de promover os estudos,  emitir parecer de assuntos de suas 
competências da relevância de cada um, por isso nesse chamamento feito pelo nosso 
coordenador e endosso a possibilidade daquele que se  identifica com a informação técnica e 
também venha compor é  importante que haja participação coletiva de todos para que a cidade 
desenvolva melhor a questão técnico ambiental. Temos as câmaras técnicas que promovem 
estudos de pareceres e aqui eu vou colocar assim de  uma forma geral quais são as câmeras que 
nós temos aqui tá. A composição das câmaras técnicas são essas: o desenvolvimento industrial e 
mineral, obras viárias drenagem e transporte, parcelamento uso e ocupação do solo, complexos 
urbanos e habitação, temos a câmara  técnica de saneamento ambiental, a  câmara técnica de 
análise de relatório de impacto de vizinhança e também a câmara técnica de elaboração de PAU, 
essa câmara  ela é importante também porque é seguido todas as informações seguidas desse 
colegiado e apresentado para essa câmera técnica para o formação das pautas das reuniões 
subsequentes desse ano ou esse biênio que a gente desenvolve daqui pra frente. Eu volto aqui a 
palavra com o  nosso coordenador pra gente desenvolver aqui e também ressaltar a informação, 
foi enviado para todos uma informação de ficha para que manifeste interesse em qual câmara 
técnica precise e  quer participar, ressalto a importância da participação coletiva de todos para o 
bem-estar e desenvolvimento do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.  
 
Devair -  Como já foi dito pelo Fernando as câmaras  são de  extrema importância então nos 
próximos dias nós vamos estar recebendo essa ficha que vocês vão nos enviar para montarmos 
as câmaras técnicas, gostaria de abrir os dois minutos somente os conselheiros mais antigos aí os 
veteranos possam dar um pouquinho da sua experiência e importância dessas câmaras técnicas, 
eu acho que é  muito valido, por  gentileza dois minutos, alguma manifestação? 
 
Andreia  -  Posso falar Devair, Andreia. Bom dia a todos os colegas eu queria só dividir com 
vocês um pouquinho da experiência já faz parte do CADES há um tempo eu acho extremamente 
relevante que a gente se coloca à disposição porque eu imagino que tem muita contribuição dos 
técnicos todos que estão nesse grupo que podem contribuir para um bom trabalho, às vezes o 
que preocupa é justamente a falta de agenda para que a gente consiga participar de todas as 
câmeras que a gente gostaria né então acho que uma  estratégia que a gente pode adotar é tentar 
ter um grupo eu não sei qual é o limite dessa essas câmeras quantas pessoas eu só olhei as 
câmeras que a gente tem eu não vi se tem limite de participação, mas eu acredito que um grupo 
bom a gente consiga dividir tarefas e aí não pesa para todo mundo,  eu acho que independente 
dessa agenda apertada acho que é um pouco o esforço de cada um de tentar se dividir aí entre os  
horários e conseguir contribuir porque eu acho que é só fazer esse exercício coletivo de 
conhecimento que a gente vai conseguir aprimorar os trabalhos, fazer bons pareceres, fazer boas 
análises para que a cidade ganhe com esses projetos. Eu particularmente tenho vontade de 
participar de três acabei de conversar aqui em paralelo com o Douglas que o colega que dividi 
comigo esse posto e a gente vai tentar fazer a melhor forma aí de participação para que eu e ele 
consigamos contribuir com os nossos né o que a gente já tem  de experiência de prefeitura e de 
projetos para fazer um bom trabalho. E eu faço porque o Azoni também é  uma pessoa que já 
participou bastante ele sabe o quanto pesa quando você pega uma responsabilidade de fazer 
parecer né de ser relator, você tem que dividir isso com toda a agenda do dia nossa de trabalho 
do dia a dia, fazer isso à noite, fazer isso aos finais de semana então é um trabalho de amor a 
cidade mesmo, então  eu espero fazer parte de três depois eu vou falar com o Douglas e a gente 
pode dividir. Era mais para falar para vocês que acho que vale bastante apena assim  o que eu 
percebi rapidamente só para fechar também dessa experiência que eu fiz parte de algumas 
câmeras que elas não vingaram né, eu particularmente acho que eu nunca faltei se eu faltei foi 
uma outra com justificando eu sempre me esforcei para estar em todas, mas eu percebi que eu 
me inscrevi em algumas que não avançaram daí eu não sei sim também não avançou porque a 
gente não conseguiu fazer uma agenda para isso avançar né ou se não vieram os projetos enfim 
acabou que a gente fica sempre eu pelo menos eu me transporte ali mas teve uma outra câmara 



que  fiz parte no passado que se quer teve  trabalho, então  para a gente também repensar como 
é que vai ser a forma, dinâmica  de 2021 tá bom era isso, obrigado. 
 
Devair -  Seu Ângelo depois Sônia  Hamburguer depois Azoni. 
 
Ângelo – Novamente  Ângelo Rolin da Sociedade Ambientalista Leste.  Eu com o Azoni e talvez o 
Marcos Barbieri somos conselheiros mais antigos do CADES e eu sempre gostei de participar das 
câmaras técnicas só que a anteriormente o convite para câmara técnica acontecia conforme ia 
aparecendo os EIA/RIMA   porque eu tô vendo que  hoje são muito amplos e por exemplo onde tá 
transporte eu não tenho condições, não tenho capacidade, não conheço os outros itens tá, então 
sempre participei  de Transportes e Obras Viárias então eu achei do jeito que ficou a gente se 
inscrever  às vezes é uma EIA/RIMA que não é do seu conhecimento o assunto e você talvez não 
vai ajudar da câmara técnica, obrigado. 
 
Sônia -  Eu só queria tirar uma dúvida se como a nossa gestão foi prorrogada só até junho no 
caso, não foi isso Devair pelo que eu entendi, eu acredito que nós não poderíamos nos candidatar 
as câmeras técnicas né. Queria fazer essa pergunta. 
 
Devair -  Deixa o Azoni perguntar e depois nós respondemos tudo. 
 
Azoni -  Foram as palavras da Andreia praticamente fazem as minhas, grande parceira das  
câmaras técnicas, é uma importância  muito grande como o próprio Devair falou que a plenária 
nós acabamos discutindo assuntos já discutidos nas câmaras técnicas né então a câmara técnica 
é justamente aonde a gente debruça em cima do projeto, em cima das comissões especiais 
quando a gente discutir alguma mudança de norma ou de criação de uma portaria, só que isso 
demanda tempo, nós temos que nós estamos numa reunião agora por um momento de pandemia 
aquela é virtual mas se as reuniões são todas presenciais nós temos que estudar muito fazer 
relatórios, pareceres, isso demanda tempo e dedicação, então a Andreia muito bem colocou nós 
precisamos de braços para que a gente consiga fazer esse trabalho de uma forma mais ampla.  A 
comissão de passivos ambientais ela depende de análise de processos para que se possa fazer 
uma propositura ou não de uma conciliação para isso você precisa ter entendimento do aspecto 
ambiental e legislativo ambiental também, estão fazendo uma síntese do que o Ângelo colocou 
também o conhecimento da matéria se faz muito válido porque ela complementa  nos pareceres e 
e no andamento das comissões, a participação é muito importante não adianta somente se 
inscrever e no dia do chamamento não aparecer, nós nos dedicamos só lembrando esse método 
virtual ficar até o final da pandemia depois será presencial você vai ter que se deslocar até a 
secretaria, então  outros conselheiros se deslocam a secretaria e você conselheiro que fez deu o 
seu aceite  e você não comparece você faz com que os seus colegas praticamente percam a 
viagem, não da quórum pra se discutir o assunto e se tarda os processos dentro da secretaria, 
então a fazer uma inscrição numa câmara técnica exige responsabilidade muito grande não só 
pelo que você vai se dedicar mais com seus companheiros de comissão e seus companheiros de 
CADES então é um apelo que eu faço vocês participem, mais participarem com dedicação e com 
emprenho, se você tem uma agenda lotada, se você não consegue passe para o seu para o seu 
suplente, seu suplente pode participar mas não coloque o nome só para colocar e depois não 
compareça porque isso prejudica o trabalho de todos. É um trabalho muito bonito é uma 
dedicação muito grande, a  Andreia colocou ,fez essa colocação porque nós tivemos o ano 
passado e  anos retrasados três, quatro comissões andando simultaneamente então a gente a 
reunião de manhã, de tarde no mesmo dia então marcava em uma câmara de manhã a tarde na 
outra  no dia seguinte tinha outra ainda tinha o CADES,  então dentro de uma semana 
praticamente nós tivermos 4 ou 5 reuniões dentro de uma semana dentro do próprio conceito do 
CADES, então é dedicação então venham compor e venham nos ajudar. 
 
Devair -  Eu só quero endossar um pouco do que o Alessandro Azoni falou da importância 
realmente, nós temos por exemplos aqui nós chamamos câmaras técnicas ou comissões 
especiais e as vezes aparecer um ou dois conselheiros num determinado tema que é muito 
importante e aí o que acabamos criando um efeito dominó na secretaria porque depende da 
discussão naquela câmara pra aquele processo possa caminhar ou seja fica parado no CGC teve 



situação de a gente chamar 1, 2, 3 vezes, as vezes  3 meses e a câmera não andar. Eu me 
lembro muito da Sônia chegar sozinha lá, ficar esperando tomando café e não aparecer os outros 
conselheiros. Então isso é muito ruim quando acontece pelo fato daqueles processos eles 
pararem ali no CGC é um efeito dominó toda a secretaria e até no governo, que as vezes  tem 
alguma importância para o governo tem que sair do CGC para um determinado diretoria dentro da 
secretaria e de pois para ir para  algum órgão da prefeitura, mas fica parado, que aquela câmara 
ela não está se desenvolvendo, a importância das câmaras técnicas e das comissões  especiais 
são de extrema  importância. Quanto um técnico, seja se liga para um  conselheiro pedindo para 
ele vir tal o dia é muito importante para ele dizer para gente olha dá ou não dá se a gente tá 
esperando aqui uma, duas, três vezes e a câmera não mandar, as vezes a gente tem 10 
processos que estão parados ali e aconteceu muito isso.  No ano passado teve várias situações 
por conta da pandemia mas teve situações que nós tivemos que fazer a toque de caixa para poder 
sair rápido um processo para o gabinete do prefeito porque a câmara não mandou, e muitas vezes 
a sociedade civil estava presente, a sociedade civil que ela não tem uma remuneração que muitos  
chegam  a comentar sobre a situação mas estava presente lá, e os técnicos não estavam 
presentes  e o processo ficando parado. Eu me lembro uma vez fechando quase 10:30 para meia-
noite entregando alguma coisa pro gabinete, para o nosso chefe de gabinete Ravena, A gente 
precisa tomar consciência da importância dessas câmeras e quando um funcionário ele  manda 
um e-mail ou ele liga cobrando a participação, é porque a coisa aqui já não está mais fervendo, já 
passou do fervendo, não estou chamando a atenção pra isso mas as vezes a gente tira alguém da 
sociedade civil que vem  e às vezes o técnico não tá aqui às vezes até o próprio técnico nosso a 
gente tem que puxar a orelha pra isso. Porque a gente tá tendo essa conversa na primeira reunião 
do ano, porque estas câmaras são se extrema importância e as vezes vai virar um efeito dominó 
uma vez aqui no governo e aí às vezes o governo pergunta pra gente quem não tá vindo então a 
gente manda, fulano e fulano não está vindo, então a gente fica numa situação muito 
desconfortável o CGC porque a gente acaba ficando na situação meio ali né, então a gente tem 
que encher o saco de quem não tá mandando para gente a documentação e de quem precisa 
participar daquela documentação seguir em frente , então como a gente está começando agora  a 
gente pede pra vcs que estão no CADES representando a secretaria, representado a sociedade 
civil que represente ao máximo nesse  sentido, e é isso. 
 
Carlos -  Vamos ver, a gente tá vivendo um mundo novo, mundo diferente, tivemos  muitas 
revoluções que estão ocorrendo essa reunião aí via tele presidencial é um reflexo que a gente 
pode avaliar em colegiado e fora dele principalmente depois de vencida a pandemia, se essa 
capacidade,  se essa qualidade de a gente manter as reuniões em tele presenciais pode ser de 
alguma ajuda aí na reunião dos colegiados, tanto CADES quanto as câmaras técnicas né, talvez 
alguma coisa que a gente pode avaliar e ao longo do tempo a possibilidade da gente manter as 
reuniões tele presenciais ou até fazer alguma coisa híbrida uma mistura entre tele presencial e 
presencial pode ser que ajude aí na no desenvolvimento e na participação do eixo dos 
conselheiros nesta reuniões tá bom. 
 
Devair -  Presidente, nós já vinhamos adotando esse tipo de trabalho nas comissões especiais 
principalmente nas ações de passivos ambientais. Todos os últimos processos que passaram eles 
passaram de uma forma  hibrida que os momentos que nós precisamos ter o relator e o 
presidente aqui na secretaria junto com a equipe e virtualmente os outros conselheiros, então a  
gente conseguiu fazer esse trabalho. A gente percebeu  que isso tem ajudando muito, mas 
mesmo assim na forma virtual  nós tivemos um pouquinho de dificuldade encontrada 
principalmente pelos nossos técnicos quando telefonavam para os conselheiros,  havia uma eu 
vou participar e quando chegava na hora não participava e a gente fica meio de pires na mão 
nesse momento. Então nós já estamos fazendo essa forma híbrida né só para ressaltar um pouco 
da importância dessas câmaras técnicas.  
Vou passar um pouco agora para o nosso diretor de DEPAC ele vai fazer uma síntese muito 
rápida para a Sônia Hamburguer e vamos prosseguir com a reunião.   
 
Luiz - Gostaria de fazer uma leitura do artigo 24 da resolução 140 de CADES que ela  é de 21 de 
julho de 2011, isso foi constituído por este colegiado. Ela diz assim a respeito das câmaras 
técnicas, as câmaras técnicas são colegiados constituídos por membros do CADES mediante 



adesão voluntário subsistindo por um prazo indeterminado o artigo 25 ele trás bem claro que uma 
resposta que nós vamos dar aqui inclusive pra  Andreia, a composição mínima de cada câmara 
técnica são cinco conselheiros a minima mas nós temos que respeitar o princípio da paridade ou 
decreto 58.873 de 2019 que alterou a composição do CADES, dos membros do colegiado ele 
ressalta sempre a necessidade de manter a paridade nas ações inclusive a participação também, 
quando a gente faz uma ressalva de chamamento aqui é para que haja um apanhamento geral de 
todos tá, sociedade civil a gente sabe que ela é muito efetiva o poder público  também como teve 
essa reengenharia dos novos cargos e a gente está pedindo também ressaltando a toda hora a 
importância da composição dessas câmaras técnicas. Então respondendo à pergunta da Andreia 
é no mínimo de cinco conselheiros tá, desde que haja uma paridade da formação sociedade civil e 
poder público tá. A  Sônia ela fez uma pergunta que eu acho que ela é muito importante aqui 
sobre a condição da participação das ONGs, no artigo 24 ele fala subsistindo por prazo 
indeterminado tá quando a comissão é formada ela subsiste por um prazo indeterminado agora 
nós lançamos o edital de chamamento para as eleições e composição da parte da sociedade civil 
pra esse colegiado que se dará na comemoração da semana do meio ambiente em junho de 
2021,  então por isso aqui a gente já deixa bem aberto para aqueles que possam articular nas 
suas dimensões da cidade né nos polos Leste, Norte ,Sul, Centro-Oeste para que tenham mais 
participação efetiva também da sociedade civil para que preenchamos aí todas essas vagas tá é 
importante ressaltar que a participação das ONGs é fundamental no na questão da paridade tá 
bom. Então assim Sônia respondendo você pode participar, existe aqui o artigo 24 que ele diz por 
um prazo indeterminado mas também a gente chama a ONG o caso de sua representação para 
fazer cadeira dentro do Conselho Municipal do meio ambiente e desenvolvimento sustentável para 
a atenção  deste edital que já foi publicado tá, apresentar ele para a unidade CGC aqui de SVMA 
a documentação necessária redigida  à noite e tal para participação da sociedade civil em vossas 
representações.  Eu vou responder também do Ângelo já fazemos um apanhado geral é bem isso 
que a gente já colocou para as outras respostas tá é importante esse apego se você tem uma 
ONG ou  conhece ou tem alguém que possa te representar mas é bom que a gente faça quórum  
em todas as câmaras técnicas para importância da cidade tá, é importante quando é chamado 
pelo presidente de cada câmara técnica que depois um chamamento das reuniões nós vamos 
para votar no relator e o presidente de cada câmara técnica quando ele chamar e aí sim a gente 
tem a disponibilidade de poder atender essa câmera técnica.  
 
Devair  -  Vamos para a Delaine e depois Jaciara. 
 
Delaine -   Delaine Romano Fórum para Desenvolvimento da Zona Leste, eu queria só para 
entender melhor Fernando, só para confirmar ele disse que tem que ter paridade nas câmaras 
técnicas são cinco membros e tem que ter paridade eu só queria que me explicasse um 
pouquinho melhor tá . 
 
Luiz -  Eu vou responder você acredito que alguns também ficar com essa mesma duvida,  5 é o 
número mínimo para que haja a câmera técnica porem  a formação das câmaras técnicas se 
darão a partir do mínimo de cinco conselheiros, ela não tem assim uma limitação todos os 
conselheiros do CADES podem ser conselheiros de uma câmara técnica, pode porque é 
voluntário você se inscreve voluntariamente para a câmera que for assim, que você se identificar 
que tenha, eu faço uma ressalva aqui para que nós tenhamos participação efetiva em todas as 
câmaras técnicas tá mas assim o número na formação mínima é de 5 mais por isso que a gente 
fala da questão da paridade. 
 
Delaine -  Posso perguntar uma coisa, então mas se eu tiver uma câmara técnica por exemplo só 
poder público ela não pode funcionar? Tá fechado você microfone Fernando. 
 
Luiz -   Repete a pergunta que a gente não conseguiu. 
 
Delaine -  Se nós tivermos uma câmara técnica por exemplo só com o poder público ela não pode 
funcionar? 
 



Luiz -   Não, as câmeras só podem existir com a paridade, a câmera técnica só de sociedade civil 
ou só do poder público não existe tá a legislação do desenvolvimento na resolução do CADES 
não  permite. 
 
() -  Posso fazer um adendo aqui, a câmara técnica repete em menor escala e com especificidade 
a composição do CADES então o CADES ele é paritário, é sociedade civil e poder público as 
câmaras técnicas também, por isso a importância de a gente fazer a composição  integral de 
todas essas previstas para que a gente possa ter continuidade aí no licenciamento ambiental  e 
determinação de gastos do FEMA, o acompanhamento (ruído) do meio ambiente vamos ter em 
cima do ponto de vista ambiental e muita coisa virá das câmaras técnicas e para o próprio 
CADES. Vou lembrar aqui que na agenda de 100 dias do prefeito a gente tem que pelo menos 
cinco planos verdes para serem aprovados então já tá mais do que claro a necessidade de 
formação das câmaras técnicas, (ruído)  os funcionamento da câmara técnica replica 
funcionamento do CADES, o  que significa dizer a paridade é recomendável  com o numero 
mínimo de 5 as vez\es tem que ser 3 e 3 se tiver 5 é 3 e 2 dependendo de quem se inscrever. 
Então vamos em frente que tá fácil da gente resolver negócio de gente capacitado aí para ocupar 
todos os espaços necessários nessas câmaras técnicas obrigado. 
 
Devair -  Nós vamos fechar , mais dois conselheiros Então queria que vocês me ajudasse aqui 
tem Andreia Franklin e o Zé Ramos, nós vamos fechar nos dois.  
 
Andrea -  Só para esclarecer que eu acho que tem algumas pessoas novas também nesse grupo, 
nós tínhamos montado essas câmaras técnicas no passado algumas avançaram bem outras não 
tiveram seus trabalhos mas eu queria saber se existe possibilidade da gente rever essas câmeras 
e eventualmente ver aqui que tem necessidade de continuar ou não e se tem alguma que ficou 
para trás que a gente poderia estar inserindo que não foi pensado até então né, como é que 
funciona a permanência das câmeras que já existem acho que muitas a gente não tem nem 
dúvida que tem que continuar mas pode ser que tem alguma outra aí que a gente queira pensar 
no assunto tô falando isso porque eu e o Douglas estávamos conversando e o Douglas me 
perguntou das câmaras, mas quanto tempo né elas ficam as mesmas, têm renovação nessas 
câmaras ou não,  é mais para esclarecer relação a isso, obrigado. 
 
Luiz -  Respondendo direto a sua pergunta aqui com a nova composição do FEMA, desculpe no 
CADES tá explicado no decreto  8.873 de 2019 algumas pastas deixaram de compor esse 
conselho, nisso que vc ressaltou existe sim algumas que estão sendo inseridas, outras tanto das 
sociedade civil quanto do poder público por esse acampamento nosso inclusive do nosso chefe de 
gabinete que ressaltou a importância disso para a cidade. Então a participação vou citar um  
exemplo, digamos que a Andrea queira participar de três  câmaras técnicas  ela se inscreve 
voluntariamente nas três câmaras técnicas. 
 
Devair -  Zé Ramos, por gentileza.  tá  
 
Zé Ramos – Olá,  bom dia a todos eu vou mesmo também na linha da Andreia porque eu fui 
convocado pelo colegiado várias vezes para participar de câmaras técnicas até algumas que a 
gente como a PEGAM nós tínhamos escrito mas é porque eu percebi né a dedicação de todos 
que participaram câmaras técnicas mas em especial  a  Associação Paulista de Gestão 
Ambientais desejou participar de duas uma era do LIVE né que é os licenciamentos e a outra de 
saneamento básico que sequer há dois anos não funcionava né e não funcionou a gente tentou 
inclusive no período com apoio do colegiado para gente instalar essa câmera  e  hoje ela é 
imprescindível né algo até estranho da quinta capital do planeta não tem uma câmera de 
saneamento, isso  é indescritível  e por outro lado é isso já é uma crítica particular do que a minha 
participação dessas câmeras e especial da nossa região norte dois e nós deixamos dois,  porque 
na verdade quando chega para câmara técnica esses pareceres eles já vem  praticamente 
prontos né para que a gente possa discutir sobre o parecer.  Em duas ocasiões a gente colocou 
nós né da PEGAM  da Associação Paulista de Gestão Ambiental colocamos algumas críticas né e 
realizamos isso inclusive por via e-mail e não tivemos retorno é uma delas foi o Paulo (ruído) que 
tem um investimento grande da Prefeitura de São Paulo cerca de 150 milhões agora aí foi 



construído recentemente o nosso piscinão aqui e as preocupações continua porque esse retorno a 
gente não teve ainda dos CEPA  me parece então são essas questões que a gente se acertar em 
termos técnicos de operacionais dessas câmeras. Mas eu faço as palavras também do Devair 
porque eu percebi também essa dificuldade da participação, não tanto da sociedade civil por 
incrível que pareça mas sim do componente do setor público, que são câmaras importantes e que 
eu acho que é importante naquilo que o Azoni coloca que é essa particularidade de todos ali na 
câmara discutindo esses elementos extremamente importante e rico né para depois que chega no 
CADES para essa provação. Então é só uma crítica mais um apoio a câmera porque e especial de 
saneamento que ela precisa ser reativada aí e com muita urgência a gente sabe muito bem disso. 
Vamos avançar esse novo ano aí com certeza. 
 
Devair -  Obrigado Zé pela sua manifestação, quero pedir licença ao presidente da mesa, aos 
chefes de gabinete  aos conselheiros para fazer um agradecimento e na verdade é meio 
despedida né,  eu fui convocado a assumir um nosso desafio na minha vida e quero agradecer ao 
nosso gabinete, a toda a secretaria e a cada um dos conselheiros, agradecer pelo aprendizado, 
pela conivência e pelas grandes discussões que tivemos aqui de politicas públicas da cidade de 
São Paulo. Então para mim foi muito importante esse período de aprendizado como eu costumo 
dizer aqui que com vocês e agradecer ao nosso chefe de gabinete o secretario Eduardo de Castro 
o secretario adjunto Carlos Eduardo todos os  valorosos companheiros aí do CGC  e a todos os 
coordenadores, diretores que acabei conhecendo aqui  na secretaria do verde, então  passo a 
palavra agora para presidente da mesa pra encerrar a reunião de hoje, muito obrigado a todos.  
 
Sônia  -   Não tem um  item de sugestão de pauta? 
 
Devair -  O que nós vamos fazer,  existe a câmara técnica de pauta,  então dentro das fichas que 
vocês vão tá mandando para a gente nos próximos dias mas não estou colocando para vocês as 
câmeras que foram formuladas e pegar tudo o que foi  discutindo aqui para jogar para essa 
câmera técnica de pauta. 
 
Sônia -  Eu posso fazer então uma questão de ordem aqui porque eu tenho um pedido e 
aproveitando até uma fala do Rodrigo Ravena sobre o plano de metas, a gente tem o plano de 
metas nos próximos 90 dias que eu acho que como conselho do meio ambiente seria muito 
importante que a gente tivesse conhecimento das pautas de meio ambiente que estão sendo 
colocadas como prioritárias por essa gestão da prefeitura para os próximos quatro anos, eu acho 
que seria muito importante inclusive para a gente poder apoiar e fortalecer essas pautas.  O 
Rodrigo falou em cinco planos verdes para gente é muito importante fortalecer as metas do meio 
ambiente para o plano de metas desta gestão. E a outra questão que eu queria colocar é sobre a 
revisão do plano diretor estratégico que o CADES vai ter uma importância muito grande nesse 
processo então eu gostaria de primeiro de tudo chamar atenção para o PLANPAVEL  que a gente 
precisa que seja encaminhado nesta perspectiva do PDE porque o PLANPAVEL ele faz parte da 
previsão do PDE em vigor, então eu gostaria muito de pedir uma apresentação do PLANPAVEL 
na sua proposição atual, depois do Participa  Mais, é de toda a consulta foi feito todo um processo 
e eu acho que o CADES que precisa muito tomar conhecimento desse plano que é um plano 
essencial para o meio ambiente na cidade e que vai ser essencial para essa revisão do PDE. 
Então eu peço muito encarecidamente que a gente tenha com urgência uma apresentação do 
PLANPAVEL para o CADES obrigado. 
 
Devair – A secretaria geral está colhendo a proposta da conselheira Sônia Hamburguer, passo a  
palavra finalizando com a Gabriela Pinheiro, por gentileza. 
 
Gabriela  -  Gabriela da Secretaria de governo na realidade eu só queria comentar com vocês um 
pouco mais sobre esse processo de elaboração do programa de metas,  como é  um processo aí 
bem tenso nos primeiros 90 dias de gestão a publicação da versão preliminar que vai para 
consulta pública deve ser feita até o dia primeiro de abril então não haveria tempo hábil né da 
secretaria de governo apresentar uma versão para vocês porque na realidade a gente ainda não 
tem uma versão a gente tá no processo intenso de construção para chegar no conjunto de metas 
que vão ser propostas para a população, dado que elas são essas que vão ser propostas para a 



população,  a população vai poder participar em dois espaços o primeiro desses espaços é um 
conjunto de 38 audiências públicas que vão acontecer entre os dias 10 de Abril e o dia 30 de Abril 
essas audiências públicas foram publicadas ao calendário dessas audiências foram foi publicado 
no Diário Oficial na semana passada, porque seguindo um decreto que a gente tem de 2020 que 
estabelece que as audiências públicas devem ser, o calendário deve ser publicado com 30 dias de 
antecedência então foi publicado esse calendário até o fim do mês a gente vai ter mais 
informações sobre a realização das audiências públicas, informações para a participação de 
vocês e aí se o  Devair achar interessante eu encaminho para equipe do CADES pra  eles 
compartilharem com conselheiros onde que estão as informações as instruções para o processo 
de participação vão ser todas audiências públicas online e no período de 1º de Abril a 30 de Abril 
deve estar aberto o Participe Mais que vocês já conhecem por que foi usado para consulta pública 
do PLANPAVEL ele vai ser usado também para consulta pública do programa de metas e do 
Plano Plurianual, então tanto os conselheiros como a sociedade em geral vão poder conhecer o 
programa de metas e comentar as suas metas e vão poder fazer sugestões para o Plano 
Plurianual 2022 / 2025 era isso obrigada. 
 
 pessoal já tá esperando aqui no carro no eles vão entrar em contato com você para poder assinar 
essas informações com você é isso passa palavra agora o nosso presidente do Carlos 
encerramos a reunião no dia de hoje muito obrigado uma questão de levar Obrigado Ângelo das 
aulas Leste 3 você viu ou já tá falando nós estamos participando da sociedade Cristina todas as 
vezes que tem reunião O Marinaldo Carlos cocada Nós levamos a conhecimento de nossos pares 
o assunto e solicitamos sugestão para que nós representante da área possamos levar até o cara 
eu e um dos itens e o sabia que não ia dar tempo porque seria proposta para inclusão de pauta eu 
sabia que não ia dar tempo desse aí mas gostaria somente para poder contemplar meus pares 
rapidamente 21 seria o a a questão do empreendimento copa do povo que tá em uma área de o 
emagrecimento no armazenamento de falar dentro da área sente a parte natural e frente em frente 
ao planetário certo e Outro seria compensação ambiental referente ao aeroporto de quê pelo e a 
rima a compensação ambiental estava destinada ao Parque Municipal natural do Carmo em 
reunião do Carlos que infelizmente eu não estava presente pássaro essa compensação ambiental 
por Parque Parque do Doki e conforme a toda compensação ambiental tem de ser destinada a 
unidade de conservação permanente Eu acho que o parque o Parque do Trote não é mais o 
parque natural do Carmo é Obrigado e um bom dia um bom resto de semana para todos inclusive 
na próxima pauta então não passo mais uma vez e se não for hoje a palavra presidente da mesa 
Carlos Eduardo foi um prazer receber a todos foi uma reunião produtiva na próxima durante as 
câmeras a gente vai a gente deve receber a sugestões para as pautas e agradeço agradecemos 
bastante a presença de todos e desejo uma ótima semana um final de semana para todos 
também muita saúde e todos fiquei em casa se protejam que a coisa tá muito feio fora e desejo 
rever a todos com saúde também na próxima vez bom sem mais como terminada a nossa reunião 
do 120º a nova obrigado a todos sucesso Bom dia Até logo e boa sorte boa novo 5 para você 
Devair trazer a vermelho Brasília Bom dia a todos obrigada até a próxima obrigada até logo 
conheço os outros itens mas teve uma hora que começa o esporte para morar os trabalhos fazer 
bons pareceres fazer uma ficha para uma forma geral Quais são as câmeras com umas coisas 
aqui tá a composição das câmaras técnicas são essas o desenvolvimento industrial e mineral 
obras viárias drenagem e Justamente a falta de agenda para que a gente consiga hamburguer 
depois a zona que as pessoas e os conselheiros que forem fazer Parte dessas câmeras 
pudessem ter consciência da importância disso. 
 

Devair: Sem mais indagações desejo a todos um bom dia. 
 
 
 

Eduardo de Castro 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente e 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
CADES 

 


