
ATA da 236ª Reunião Plenária Ordinária CADES 

 
I - Dia, hora e local da reunião; 

Realizou-se na data de 29 de outubro de 2021, sexta-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 236ª Reunião Plenária Ordinária do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES, ás 10:45h, 

de forma virtual pelo Microsoft Teams, convocada pelo Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 

II - Pauta: 

1. Discussão sobre a “formação do GT misto entre o CADES/CONFEMA para tratar da 

definição de Editais destinados aos Projetos Ambientais para 2022; 

2. Indicação e votação da representação do CADES, como Conselheiro (a) Titular e Suplente, 

no Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU); 
3. Indicação e votação da representação do CADES, como Conselheiro (a) titular e suplente, 

no Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI) 

4. Sugestões para Pauta da próxima reunião e Assuntos Gerais.  

 

 

TRANSCRIÇÃO AUTOMATIZADA 

 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Bem-vindos, satisfação de rever todo 

mundo. Então, na qualidade de Presidente da mesa, eu Carlos Eduardo Guimarães de 

Vasconcellos, secretário Adjunto da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente dou 

início à 236ª (Ducentésima trigésima sexta) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo - 

CADES, convocada nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º do Regimento Interno (Resolução 

nº 140/CADES/2011), que se realiza na data de hoje, dia 29 de outubro de 2021, sexta-feira, 

10:45 minutos, de forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams. Dessa forma, passo a 

palavra para a nossa coordenadora geral do CADES, Liliane Neiva Arruda Lima, para darmos 

início ao expediente do dia. 



COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui 

presentes. Dessa forma, damos a palavra ao coordenador geral do CADES. Bom dia, só um 

minuto. Primeiro expediente do dia. Discussão sobre a formação do GT misto entre CADES/ 

CONFEMA para tratar da definição de editais destinados aos projetos ambientais para 2022. 

Sendo assim, dando a palavra para sugestão a conselheira Tamires Carla de Oliveira, 

passando a palavra início da discussão. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Bom dia a todos. Eu não sei se a gente tem um momento 

de informe, mas secretário, eu só queria fazer uma observação. Eu sei que todo mundo 

trabalha bastante, tem um monte de coisa para fazer, mas é em relação à organização das 

reuniões mesmo. Porque a gente recebe assim o link toda hora vem super em cima da hora 

e tem que ficar dando suporte, então, enfim, uma sugestão mesmo, eu mesmo me coloco a 

disposição para ajudar no que for possível, mas eu acho que a gente tem que melhorar um 

pouco a organização das reuniões, enfim, só fica um registro. Enfim, quanto a pauta que eu 

sugeri ano passado, a gente trabalhou bastante na revisão do decreto do FEMA, fizemos um 

trabalho bem interessante, bem legal, organizando bem para um, enfim, as finalidades do 

FEMA para regulamentar o artigo do artigo 290 do Plano Diretor. E agora, enfim, a gente 

organizou também toda a parte de dotações, enfim, toda a parte burocrática do sistema do 

SOF, enfim, do FEMA. Esse ano a gente já começou a aplicar a nova organização, muito 

semelhante ao que já ocorre nos outros fundos, como FMSAI, FUNBURB baseado em plano 

anual de investimento, formulários com todos os dados dos projetos, enfim, eu não sei se 

todos os conselheiros acompanharam para o próximo ano o projeto da lei orçamentária anual 

e do plano plurianual o orçamento da Secretaria ele dobrou então a gente também vai poder 

desafogar um pouco o FEMA, e aí a minha sugestão é que a gente forme um grupo de 

trabalho para aquele a ocorra algumas poucas reuniões, não precisa ser muito para não tomar 

o tempo de todo mundo, agora em novembro antes da gente apresentar o plano anual de 

2022 no FEMA para discutir os tão solicitados editais para o ano de 2022, porque agora a 

gente vai ter recurso disponível para isso e aí a gente retoma os editais para o terceiro setor 

dos projetos ambientais e a gente também tem muita coisa para fazer, então a minha proposta 

é que a gente monte um grupo de trabalho misto entre o CADES e o CONFEMA para alinhar 

isso e a gente já encaminhar na reunião de dezembro um valor “x” não sei, a gente define 

para projetos ambientais no ano de 2022. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigado Tamires pela sua consideração, vamos 

acatar sim a sua consideração. De antemão eu peço desculpas a todos os conselheiros aqui 

presente devido ao fato do link ser encaminhado agora meia hora antes, e aí eu acato sim a 

sugestão da Tamires. Obrigada Tamires. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - É, eu acho que é importante os outros conselheiros 

falarem dessa questão do edital, porque eu sempre acompanho e vejo que é um pedido que 



todo mundo faz. Ramos sempre pergunta que o Ramos também está no CONFEMA, então 

acho que é um momento oportuno para a gente fazer isso. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Vamos sim, vamos melhorar o CADES cada dia 

mais Tamires, está bem? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE – Meire, você levantou a mão? Por favor. 

MEIRE APARECIDA- Sim, estou super de acordo eu acho que a gente precisa mesmo 

trabalhar o que a gente vai apresentar o ano que vem mesmo, porque como nosso chefe de 

gabinete falou, quanto mais orçamento, mais trabalho. Mas assim a gente tem vários projetos 

e a gente está precisando também do terceiro setor para poder fazer a roda girar. Então eu 

me coloco a disposição para fazer parte desse grupo para que a gente consiga montar um 

plano de trabalho para o para 2022. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Delaine Romano, por favor, você levantou a 

mão? Delaine Romano, levantou a mão? 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - O microfone está desligado. 

DELAINE ROMANO- Oi, Tamires, eu tenho uma dúvida. A gente já tem alguma projeção de 

temática para o edital? (Trecho inaudível). 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA – Não, a ideia é justamente a gente discutir isso. O decreto 

trouxe várias possibilidades, algumas foram incorporadas, por exemplo, se não me engano 

foi até o próprio Ramos... A gente falar de resíduos também, mas é assim, abrange demais 

as possibilidades. Então a gente tem que sentar junto e definir quais temas a gente vai tratar 

em 2022. Interessante é que a gente alinhe isso, com os objetivos, desenvolvimento 

sustentável, com a agenda da prefeitura para ficar as coisas bem alinhadas e caminharem 

juntos. 

DELAINE ROMANO - Então não vai precisar ser um tema único? 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Não, não. De forma alguma. 

DELAINE ROMANO- Está bom. Fico à disposição então. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA- Sônia, por favor, está na 

fila para falar. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu queria falar 2 (duas) coisas. Uma em relação à organização das 

reuniões, eu concordo com a Tamires e gostaria inclusive de saber qual é a formação atual 

do departamento, porque a gente teve muitas alterações nesse departamento e eu entendo 

a dificuldade das pessoas novas de entender o funcionamento todo. Na primeira vez que 

mudou tudo, a gente não estava ainda em pandemia e a gente teve a oportunidade, inclusive, 

de ajudar bastante a equipe que estava entrando. E agora mudou tudo de novo, então eu 

entendo bastante a dificuldade, inclusive de acompanhamento do regimento, do conselho, 

mas eu acho importante a gente retomar, porque é um conselho muito importante na cidade 

e está muito, como eu diria, inoperante, com relação às suas responsabilidades. Eu falo isso 



porque eu chamei a atenção muitas vezes sobre a revisão do plano diretor que agora foi 

adiada, mas a gente não teve nenhuma informação no CADES sobre isso, e o CADES é um 

Conselho deliberativo importante na cidade, então acho que a gente tem que recuperar essa 

atividade do conselho. Então, eu também me coloco à disposição para pensar sobre isso, 

como a Tamires colocou. Eu acho que o meu mandato está terminando porque pelo que eu 

entendi, termina em dezembro. Eu queria também perguntar sobre as novas eleições, como 

que está previsto dos conselheiros da sociedade civil? Porque a gente precisa se organizar 

para isso. É uma eleição que precisa ser divulgada com antecedência. Então, também queria 

entender como que está esse processo. Sobre a comissão dos editais do CONFEMA, dos 

editais do FEMA, eu achei uma proposta muito interessante de fazer uma comissão mista, 

com conselheiros do CADES e conselheiros do CONFEMA, eu só não entendi como é que 

seria formada essa comissão, se existe uma proposta, porque eu acho que é importante, 

principalmente que os conselheiros do CONFEMA estejam presentes e que a gente, como 

conselheiros do CADES posso ajudar também a pensar. Porque o conselho do CONFEMA, 

é muito menor. Foi pensado a estrutura desse grupo de trabalho ou não? Então eram essas 

ás 2 (duas) questões. Obrigada. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Eu já vou aproveitar que aí de repente... Sônia, minha 

ideia foi trazer aqui para a reunião do CADES, primeiro para ver quem tem interesse, porque 

é uma reunião assim, um grupo de trabalho do CONFEMA, tem que ver quem daqui poderia 

participar para a gente articular lá também. Então acho que a ideia é a gente vê aqui hoje, 

quem se disponibiliza para a gente poder contatar, inclusive, a gente tem alguns conselheiros 

aqui que fazer parte do CONFEMA também, de repente a gente já mata as 2 (duas) coisas 

ao mesmo tempo e marca algumas reuniões, não são necessárias muitas, mas que 

aconteçam agora em novembro e a gente se reúna para isso, mas é uma coisa bastante 

objetiva Sônia. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE – José Ramos na fila, por favor. 

JOSÉ RAMOS - Bom, na verdade, a Sônia como sempre, é sempre extremamente dedicada 

ao CADES, nessa segunda parte que ela menciona, é justamente isso também. A dúvida que 

nós temos enquanto conselheiros da sociedade civil, porque todas essas colocações aqui de 

pautas são para 2022 e, por exemplo, a gente ser indicado para o FMSAI ou para o CMPU, 

então ficaria meio estranho, porque são atividades que vão acontecer em 2022 e que nós 

teríamos encerrado agora em dezembro. Então essa é uma questão que eu estou colocando. 

E quanto ao FEMA, eu acho uma ideia muito boa, eu acho que está na hora da gente colocar 

os editais de origem mesmo, porque é importante, todos aqui são profissionais. No caso da 

sociedade civil, é essa a única questão que a Sônia abordou, que eu acho importante para a 

gente continuar em 2022 colaborando, essa é a ideia. 



COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Obrigado Sr. José 

Ramos pela sua consideração. Agora próximo da fila é a Mônica, Jaciara Schaffer, Andréa, 

Razonni, o Ravenna. Então vamos com a Mônica agora, por favor. 

MÔNICA – Oi, sou Mônica, sou Suplente da Secretaria Municipal de Saúde, é só uma dúvida 

na fala da Tamires. Nós encaminhamos para a Secretaria do Verde um termo de parceria e 

eu não sei se tem a ver que ela falou dessa questão de projetos para 2022, e nós já temos 

uma parceria bem bacana aí com a Meire do UMAPAZ que tem nos ajudado bastante ainda 

a questão das hortas, então é só uma dúvida se tem alguma coisa a ver... (Inaudível). 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA – Mônica, não tem relação. Porque esse termo de parceria 

é uma relação entre a Secretaria do Verde e a Secretaria da Saúde. Mas nada impede de 

termos projetos na mesma temática que vão caminhar juntos. 

MÔNICA - Entendi, obrigada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE – Obrigada. Agora Jaciara Schaffer sua 

manifestação, por favor. 

JACIARA SCHAFFER - Oi, bom dia a todos. Bom dia, obrigada pela presença de todos. É, 

então eu participo do CONFEMA, e assim como o CADES, então eu estou em pleno acordo 

para ter para junto desse GT de comissão mista de CADES e CONFEMA. Então, pleno 

acordo. Eu acho que vai valer muito a pena acho que vai ser um crescimento muito grande 

mesmo que vai vir aí para esses próximos anos. Obrigada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE – Obrigada. Agora a próxima, a Andréa. 

ANDRÉA FRANKLIN- Bom dia a todos. Eu queria só deixar registrado, vocês começaram 

falando da questão da organização do CADES da necessidade da retomada com 

fortalecimento dos trabalhos, e eu queria dividir com vocês que a gente está aqui na SIURB, 

na SP Obras com perspectiva para o ano que vem de retomada de muitos empreendimentos 

e várias consultas a gente já começou a iniciar isso com o pessoal do GTANI, então seria 

muito bom que a gente voltasse a organizar as câmaras técnicas, porque elas vão ter muito 

trabalho nos próximos meses. Então me preocupa um pouco a gente começar a demandar 

demais para o pessoal da Secretaria, e as câmaras serem pegas de surpresa com o volume 

de trabalho no mesmo tempo. Então me coloco a disposição, já faço parte de várias, acho 

que ainda estou cadastrada em algumas, mas a gente não está atuando e se for o caso, a 

gente tentar já para esse final de ano organizar para o ano que vem a gente estar mais 

preparado para essas demandas que virão. Era só isso o registro que eu queria. Obrigada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigada pela sua consideração, viu Andréa. 

Vamos sim organizar tudo novamente aqui no CADES. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Agora o nosso Chefe 

de Gabinete, Rodrigo Ravenna, por favor. 



RODRIGO RAVENA- Oi, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu 

queria ressaltar 2 (duas) coisas importantes. É desejo da Secretaria que o CADES volte a 

funcionar com a amplitude e a presteza que ele sempre funcionou, a gente teve aí um vácuo, 

um pouco decorrente também da condição de estar em pandemia, a interação das pessoas 

com esse ambiente virtual é meio complicada, a gente passou por diversas reformulações e 

eu acho que o que a gente está propondo agora é que a gente passe por uma reformulação 

e uma reestruturação definitiva do CADES, a Secretaria existe por conta do CADES, o 

CADES é o Conselho mais importante de meio ambiente, é o conselho de meio ambiente, é 

o foro para discussão das políticas públicas que a gente está levando a efeito e em São Paulo 

tem muitas políticas públicas de meio ambiente sendo levadas a efeito e tem que ser 

debatidas neste foro, tem que trazer, e a sociedade civil junto com o poder público, tem que 

estar neste foro para debater e colher opiniões, ouvir acertos e ouvir erros, escutar as críticas, 

então é importante essa proposta de formação desse grupo para ajudar a reestruturação, 

ajudar a repensar como é que a gente organiza esse conselho de uma forma moderna, ágil 

e que dê conta de atender às demandas da sociedade e atender as demandas do poder 

público. É que, como Andréa falou a partir do ano que vem, vão dar uma explodida. Então, é 

importante que esse grupo se forme com a participação de poder público e de sociedade civil, 

que a gente organize isso o mais rápido possível até o final do ano, que a gente reorganize 

sim as câmaras técnicas que a gente tenha o CADES funcionando da forma como o gabinete 

pretende que ele funcione. Então, era só para dar essa posição aqui do gabinete, até porque 

tinham falado, a LiLi mesmo, falou que eu tinha pedido e tinha recomendado que com uma 

dobra de orçamento quadriplica o serviço e a dobra de orçamento não é só para secretarias, 

são para todas as secretarias do município e muita das ações do município tem impacto na 

qualidade de vida, na resiliência, na sustentabilidade e no próprio meio ambiente. Então, 

importante que esse conselho esteja estruturado o suficiente para dar conta das demandas, 

elas serão muitas, então eu acho que é o primeiro passo. Sentar para olhar para aquilo que 

esse conselho entende como importante, para que a gente ponha no FEMA para os 

chamamentos e para as oficinas e para as atividades que a gente, a gente Secretaria do 

verde, vai custear. Mas também, olhe para as câmaras técnicas e para o funcionamento do 

próprio conselho, ele tem que ser mais ágil, mais transparente, mais claro, mais presente. A 

gente não pode ter vácuos entre reuniões, a gente tem que ter reuniões permanentes, isso 

porque a pauta meio ambiente está transversal no município, tem assunto em tudo quanto é 

Secretaria e os conselheiros deste conselho precisam estar cientes daquilo que a prefeitura 

está fazendo. É para isso que a gente está aqui, é para isso que esse conselho existe, então 

eu reforço aqui o pedido para vocês que a gente forme uma comissão para que inicialmente 

olhe para aquilo que vai ser encaminhado para o CONFEMA em termos de projetos a serem 



financiados pelo fundo. E olhe, também, para a necessidade de reestruturação e adaptação 

do funcionamento do próprio CADES. Era isso que eu queria falar, obrigado. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigada Ravenna pela a sua consideração. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Lili, posso fazer só uma complementação da minha 

proposta, é a ideia também de colocar os 2 (dois) conselhos em conjunto é porque, por lei, 

eles trabalham, devem trabalhar articulados. E pegando um gancho também do que o 

Ravenna colocou e da nossa preocupação com ano que vem com aumento de recurso e com 

todo gás que a gente vai ter que dar, vai ter as discussões muito sensíveis ano que vem, a 

própria revisão do Plano Diretor, que ontem foi adiada na CMPU, a história das APPS urbanas 

que os conselhos municipais vão ter que discutir isso vai ser uma coisa bem delicada, gente 

precisa estar bem estruturada todo mundo para ter uma discussão bastante rica. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigada, Tamires. Vamos estar juntos para 

organizar tudo isso. 

RODRIGO RAVENA- Deixa eu só reforçar isso. Política pública e delegação de poder que 

vem no abrir a porteira e passar a boiada que vão passar por esse conselho. E se esse 

conselho não tiver estruturado a cidade de São Paulo, que já tem um problema monstruoso 

de pressão sobre áreas de proteção ambiental, isso vai virar um inferno. Então, vocês têm 

que participar, a gente tem que estar preparado para enfrentar e criar regramento e criar 

políticas e auxiliar na implementação de políticas públicas que protejam o meio ambiente da 

cidade, por favor. Nós precisamos desse conselho participando com força e presentemente 

em tudo. Obrigado. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Reforçando o que o 

Ravena falou, nós precisamos muito de vocês. Agora o Azzoni, por favor, sua consideração. 

Levantou a mão? 

ALESSANDRO AZZONI – Primeiramente, bom dia para todos. A proposta da Tamires é 

muito relevante, porque nós já tivemos alguns exemplos anteriores dessa comissão integrada 

à FEMA, CADES deu muito resultado no trabalho, dá muito bem juntando essas 2 (duas) e 

eu me deixo a disposição. A questão da CMPU e FMSAI também me deixo a disposição, já 

estou lá como conselheiro da CMPU, ontem nós tivemos 4 (quatro) horas e meia, ela 

começou as duas e terminou as dezoito e trinta, e foi unânime, só dando um parecer para 

vocês, foi unânime o pedido de prorrogação do prazo da apresentação do PDE, tanto por 

parte do secretário como parte de todos os membros que estavam lá, inclusive (inaudível), 

Daniel (inaudível). Todos eles foram muito criteriosos em prorrogar por causa da metodologia 

que vai ser entregada e entregar realmente uma operação que seja factível, não uma 

alteração que seja, é muito malfeita. Então é primeira proposta que foi aprovada ontem o 

executivo vai fazer um encaminhamento para o legislativo. Que é a câmara dos vereadores, 

porque isso está no artigo 4º, parágrafo único do PDE, então tem que vir um do legislativo 



autorização de prorrogar por 12 (doze) meses extensivo por mais 12 (doze), a apresentação 

da alteração do PDE. Então, foi unânime a votação é 45 a favor, 8 é que na verdade nem 

foram contras. Eles queriam já definir a questão da metodologia na própria reunião, mas 

depois 4 (quatro) horas e meia de reunião não tinha como definir metodologia, então já ficou 

em ser apresentada pela Secretaria o projeto, a metodologia a ser empregada e aí nós 

colocaremos em discussão na CMPU, então a minha (inaudível) está sendo muito intensa, 

muito bem trabalhada. E me ponho a disposição de continuar na CMPU, e se precisarem de 

mim estou sempre à disposição, não tenho, não tenho como é enaltecer as palavras do 

Ravenna. O CADES tem uma função realmente muito importante, nós já tivemos no passado 

as câmaras técnicas e eram marcadas e a gente não tinha quórum de projeto, os conselheiros 

que vinham presencialmente, acabavam vindo e os outros conselheiros acabavam não 

participando e a gente não tinha quórum para poder deliberar, então é muito importante o 

comprometimento de cada conselheiro pessoalmente nos projetos que vão vir e na questão 

das câmaras técnicas, que tem uma importância muito grande. Então, as palavras do 

Ravenna foram excepcionais, a cidade depende da gente, não adianta simplesmente querer 

participar do conselho somente na plenária e não (inaudível) a tempo, uma vez que nós nos 

dedicamos a ser conselheiros, nós temos que nos doar cada vez mais, e consome, consome 

muito, mas isso é gratificante o resultado, então eu acho que a proposta da Tamires é incrível, 

acho que já teve resultados muito positivos nesse sentido e me deixa a disposição de 

continuar na CMPU e se vocês precisarem de mais, que eu componho mais algum eu me 

proponho a ajudá-los. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Obrigada Azzoni, pela 

sua consideração.  Agora a última fala é com a Sônia que pediu, por favor, levantou a mão, 

Sônia. 

SÔNIA HAMBURGER - É, eu só queria reiterar o pedido sobre o esclarecimento da nossa 

gestão, porque a gente foi prorrogado até dezembro, até que dia de dezembro agora eu não 

me lembro quando que está previsto as eleições, se estão previstas para esse ano, se vai ser 

prorrogado novamente. E também como a pauta tem a indicação de conselheiros para 

representação do CADES no FMSAI e na CMPU, eu gostaria que fizesse uma rápida 

explanação da situação da representação nos 2 (dois) conselhos, eu sou do conselho do 

FMSAI, e eu não sei se a minha participação tem tempo determinado lá ou não, eu acho que 

tem, mas que eu tenho participado, dei continuidade à minha participação por conta da 

prorrogação por conta da pandemia. Então eu queria saber, quais são as condições de 

representação de cada um dos conselhos, antes da gente entrar na indicação propriamente 

dita. Obrigada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Passo a palavra agora para o Secretario Carlos, 

prestar esclarecimentos sobre o pedido da Sonia. 



TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA – Lili, acho que a Andréa ou o Azonni, talvez queiram falar 

antes. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Vamos responder primeiro a Sônia. 

LUCAS TEIXEIRA - Sônia, será que eu posso responder à pergunta? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Pode sim Lucas, seja bem-vindo. 

LUCAS TEIXEIRA -  Então Sônia, a respeito do FMSAI, nós recebemos um processo SEI, 

bem como o e-mail de pedido de indicação, porque findou os mandatos anteriores, o mesmo 

acontece com a CMPU, a CMPU, como bem disse o Azonni, ele faz parte como 

representação do CADES na CMPU, era um ex- conselheiro chamado Jorge Doi, que era 

também representante, o Azonni pode até confirmar essa informação, só que como o CADES, 

eles tem um prazo de mandato que é de 2 (dois) anos, nesse caso eles estão solicitando 

novas indicações para compor essas cadeiras, porque os mandatos estão vencidos e como 

que teve a pandemia, estamos ainda em pandemia, eles estão precisando renovar o 

conselho, entendeu? Acho que eu pude ser bem claro nessa situação, mas se tiver alguma 

dúvida, pode perguntar. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Azzoni, por favor. 

ALESSANDRO AZZONI -  A questão da CMPU, ela ficou com processo durante a pandemia 

realmente ela ficou inoperante, ela voltou com o processo eleitoral que findou agora, então 

ele vai estar começando a retomar, não é que na verdade a gente não relatou, é que não 

tinha reunião mesmo, voltou a reunião, a primeira reunião foi ontem do novo conselho, que 

foi dado a posse para todos, e aí deu andamento. 

SÔNIA IMPÉRIO HAMBURGER– Teve reunião anteontem, imagina, nos dois últimos meses 

teve reunião do CMPU. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA – Mas da gestão anterior, ontem foi a primeira da nova 

gestão Sônia. 

ALESSANDRO LUIZ OLIVEIRA AZZONI– Da nova gestão, ontem foi a posse, teve um 

anterior, mas era para discutir processo eleitoral. Não teve discussão voltado a não ser o 

processo eleitoral. As outras reuniões foram voltadas somente para o processo eleitoral, mais 

nada do que isso. 

SÔNIA HAMBURGER - Sim, você pode verificar nas ATAS das reuniões anteriores. 

ALESSANDRO AZZONI - Sim, sim. Outra coisa é importante da indicação dos nomes, 

pessoas que vão continuar realmente porque os nomes são uma vez que você deixa de ser 

o titular ou suplente assumiu automaticamente, não tem como ele voltar para ser titular, 

mesmo que você seja reconduzido, mas você volta como suplente daquele que estava na 

vaga. Então, é importante que os nomes sejam indicados com os mandatos efetivos. Pelo 

menos para que até o final do nosso mandato tenha a representação dentro desses 

conselhos. É muito importante isso, para que não evite a essas lacunas como nós tivemos 



com o Jorge Dói, que ele representava o SIMPI, que é o sindicato da pequena e média 

Indústria e que agora foi substituído pela FIESP, então é importante para a gente não ficar 

sozinho, porque uma vez feita a indicação do conselho o novo nome a ser indicado é tão 

(inaudível),  então seria mais isso. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu só queria esclarecer que eu acompanhei as últimas reuniões do 

CMPU, na medida do possível, e eu tive reuniões bastante representativas anteriores a essa 

última. Com discussão sobre o plano diretor sobre a revisão do plano diretor e o quadro 

completo dos conselheiros não estava completo, por isso que eles estão indo atrás de 

completar, porque regimentalmente tem que estar completo, mas teve reuniões muito 

importantes antes dessa última e eu queria também novamente perguntar, não sei quem que 

na Secretaria poderia responder sobre o processo de recondução ou de eleição dos 

conselheiros atuais da sociedade civil. 

LUCAS TEIXEIRA dos Santos - Oi, Sônia. Nós estamos estudando. 

ALESSANDRO LUIZ OLIVEIRA AZZONI– Só uma questão de ordem Lucas. Tudo que foi 

discutido do PDE, do plano diretor. Ele vai praticamente ser reconduzido agora. Então as 

discussões que foram pautadas anteriormente, ela será mudada agora totalmente com a 

metodologia e com os novos conselheiros. Lembrando que agora nós temos, como Nabil 

Bonduki equipando os idealizadores do PDE, Daniel (inaudível) também que era um dos que 

organizou o trabalho em 2014, então o trabalho vai começar agora na questão da formulação 

de como foi dito, com a métrica, inclusive eles estão até vendo a questão da contratação lá 

da fundação de engenharia e está sobre renovação, então, até a secretaria também de 

desenvolvimento econômico também está entrando com novos estudos, então as discussões 

que foram feitas no passado elas serão reintroduzidas novamente agora, então se elas serão 

aproveitadas ou não nós vamos ter agora a discussão, então o importante é daqui para frente, 

aonde vai ter a discussão efetiva. Vai ter às reuniões em cada Subprefeitura, vai ter as 

temáticas que já estavam desenvolvendo com a questão de acessibilidade de pessoas com 

deficiência, a questão até da pauta ambiental, então eles vão ter discussões de campos 

temáticos, e além do dos Campos temáticos regionalizados também. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE – Correto, Azzoni. Andréa levantou a mão? 

Andréa, por favor. 

ANDRÉA FRANKLIN- Oi, eu já falei, a minha fala já está registrada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Delaine. 

DELAINE ROMANO- Eu estou com uma dúvida, gostaria de saber, foi pedido uma indicação 

do conselheiro para o CMPU, mas o Azzoni disse que ontem começou a nova gestão, não é 

isso? O Azzoni já representa o CADES? Então vão eleger mais 2 (dois) conselheiros? Eu 

queria entender um pouquinho melhor isso, achei um pouco confuso. 



ALESSANDRO AZZONI - Na verdade a renovação. Então, um ao caso, na verdade assumiu 

os conselheiros novos e agora os conselhos que representam a CMPU e a própria prefeitura 

vão indicar os seus membros, a renovação dos membros, então vamos supor que se eu for 

reconduzido eu vou continuar com os trabalhos que estiverem lá, se eu não for reconduzido, 

a pessoa que apresentar o CADES que vai continuar de onde eu parei. 

DELAINE ROMANO- Mas, você não disse que começou ontem a primeira reunião da próxima 

gestão? 

ALESSANDRO AZZONI -  Sim, mas a gente está.  

SÔNIA HAMBURGER – Não parou de ter reunião. 

ALESSANDRO AZZONI – Não, a reunião continua com os representantes que estão hoje, 

por isso que eles estão pedindo a renovação para os conselhos, não é só o CADES, mas 

terão os outros conselhos também que farão indicação de seus membros dentro da CMPU. 

DELAINE ROMANO - Está bom, obrigado Azzoni. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Carlos, por favor, levantou a mão. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO -  Oi, assim como acontece aqui, os 

conselhos não podem parar, então os mandatos vão sendo estendidos, que eu queria talvez 

colocar aí em consideração os conselheiros é que talvez, como o mandato atual do CADES 

vence agora dia 31 de dezembro e a gente tem uma, tem as eleições à frente, talvez. Está 

todo mundo me ouvindo? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Sim. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Está bom, então talvez seja conveniente 

passar essa votação, essa seleção das cadeiras dos representantes do CADES para após aí 

a recondução ou a eleição. Talvez seja conveniente, como eu falei, a gente em vez de votar 

hoje deixar isso sair para após aí o final do mandato, recondução ou eleição dos novos 

membros. E por enquanto manter quem os representantes atuais. Uma questão aí de ajustar, 

ajuste ou incompatibilidade entre as datas diferentes dos diversos conselhos. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigado Secretário. Tamires, por favor, 

levantou a mão? 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - É, enfim, uma coisa acho que a gente pode primeiro 

finalizar a primeira pauta, porque a gente começou a conversar só para a gente se organizar 

mesmo que era com relação, enfim, várias pessoas já se colocaram à disposição, então 

sugiro só para a gente encerrar que depois pessoal do CGC passa esses nomes para mim, 

eu organizo e fico nessa de convocar reunião e conversar com todo mundo. Vocês acham 

que até para a gente poder passar para a discussão das indicações da CMPU e do FMSAI 

que eu vejo que vai ter uma discussão maior, então, se vocês concordarem, eu posso fazer 

isso, encaminhar e-mail para todos e aí eu, a Sônia, estava falando da CMPU, Azzoni 

também, mas só acho que contribuir também com esse reporte da CMPU ao CADES, eu 



também sou representante pelo poder público que representando a Secretaria na CMPU, 

então o que aconteceu esse ano, ocorreram várias reuniões desde o começo do ano, não me 

engano 2 (duas) ou 3 (três), algumas foram adiadas. Enfim, houve uma intenção da prefeitura 

em se manter agenda da revisão do plano diretor em 2021, teve muita discussão com a 

sociedade civil que se colocou totalmente com muito receio e apontando vários problemas no 

processo por conta de, enfim, pessoas que não têm acesso à internet para fazer as coisas 

virtuais ou a metodologia que não estava muito clara. Então houve, sim, uma sequência de 

reuniões que tiveram várias discussões em relação a revisão do plano diretor, então acho 

que é importante colocar isso. O que houve ontem aí nesse meio tempo, também teve a 

eleição da nova composição da CMPU, que aconteceu no mês passado ou no começo desse 

mês, eu não me recordo, e ontem foi a primeira reunião da nova gestão da CMPU, e nessa 

primeira reunião dessa nova gestão foi apresentado pela ISMU a proposta do adiamento da 

revisão do plano diretor. A proposta que a prefeitura vai encaminhar, a Câmara municipal é 

de adiar 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze), e que na próxima reunião que vai 

um vai e vem de informações entre poder público e sociedade civil para que no mês que vem 

seja marcada uma reunião extraordinária para discutir a metodologia que vai ser utilizada na 

revisão do plano diretor no ano que vem, então acho que ficou um pouco mais organizada as 

ideias agora. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Correto Tamires. Coloco 

agora em votação conforme sugerido do nosso Secretário Carlos Eduardo. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu não entendi, o que que está em votação? Eu queria fazer uma 

proposta, eu acho importante mesmo que as nossas gestões terminem em dezembro, que a 

gente faça uma indicação de pessoas para ser, para estarem na CMPU e no FMSAI. 

Renovação, porque eu não sei se regimentalmente pode continuar essa mesma recondução, 

eu acho que a gente tem que fazer novas indicações. 

COORDENADORA DO CADES – LILIANE – Correto. 

RODRIGO RAVENA – Pela ordem pessoal, eu acho que a reunião está virando a festa do 

caqui. A gente tem 2 (duas) coisas sendo discutidas ao mesmo tempo. A primeira, a pauta 

que tem que ser votado agora, me desculpem, não é CMPU, não é nenhum outro conselho, 

a gente tem que decidir, o conselho aqui reunido, tem que decidir quem se voluntaria ou que 

(inaudível) a formar um grupo de trabalho para reestruturação das reuniões do CADES e do 

CONFEMA. Primeiro, a gente tem que passar as pautas. Acho que a gente perdeu o hábito 

de fazer reunião colegiada, é, a gente tem que ir pauta por pauta, então a primeira pauta não 

é escolher quem vai para onde, é escolher internamente quem vai ajudar a gente a 

reestruturar e quem está disposto a fazer isso, é trabalho, e aí num segundo momento assim 

que a gente superar o primeiro ponto de pauta a gente passa para o segundo, se não a gente 

vai ficar numa discussão aqui que não tem, eu não estou, eu estou perdendo o foco da reunião 



já, quer dizer, a gente está discutindo 2 (duas) coisas ao mesmo tempo, a gente precisa é 

procedimento e procedimento de colegiado é procedimento de colegiado, então tem pauta e 

a gente segue a pauta e votar item por item. O primeiro item da pauta é: proposta da  

Tamires de criar um grupo de apoio para reestruturação de criação de reunião de 

reestruturação do funcionamento do CADES e funcionamento do CONFEMA. Quem está 

disposto a participar tem que se candidatar e a gente anota os nomes e forma com a votação 

deste conselho se aceita este grupo para fazer esta atividade e a gente passa para a segunda 

pauta, que é: discussão da indicação do CADES para os outros conselhos. Se não, a gente 

não vai sair daqui até meio-dia, 2 (duas) horas, 3 (três) horas, porque os assuntos estão se 

misturando e eles vão puxar outros assuntos. Plano diretor é importante, participação nos 

outros conselhos é superimportante, mas enquanto este conselho não funcionar, não adianta 

indicar ninguém, então, num segundo momento, após decidir quem faz parte do grupo se faz 

parte ou não, e se esse conselho autoriza. É a criação desse GT misto agora, porque vocês 

têm que autorizar a gente, se vocês não autorizarem a formar o grupo de trabalho, a gente 

não forma, então vamos criar o GT misto e a gente passa para a segunda etapa, que aí 

também a gente vai ter que votar se escolhe hoje ou não escolhe hoje quem representa o 

CADES, os outros fundos. Nos outros conselhos, e aí se decidir que a gente escolhe hoje por 

votação de vocês, a gente faz a eleição, então é uma questão de ordem, se não, a gente não 

sai daqui e a gente não consegue ter objetividade num conselho que tem que ser 

extremamente objetivo. Porque se não, a gente se perde e não vai para lugar nenhum. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Perfeito Ravena, obrigado. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE LIMA – Dando continuidade então ao primeiro 

expediente do dia. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Liliane, vamos deixar a Sônia, a Sônia 

ainda quer falar? Que aí a gente prossegue.  

SÔNIA HAMBURGER - Não, eu só ia me colocar à disposição desse grupo. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Legal, obrigado. Liliane, então vamos 

prosseguir. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Primeiro expediente, discussão sobre a 

formação do GT misto entre o CADES/CONFEMA para tratar de definição de editais 

destinados aos projetos ambientais para 2022. Sendo assim, o presente da pauta de 

sugestão da conselheira Tamires Carla de Oliveira, passa a palavra para o início da 

discussão. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - A gente já discutiu Lili, então acho que agora todo mundo, 

pelo que eu entendi, todo mundo já concordou. A única coisa que a gente precisa agora é 

que vocês reúnam esses e-mails, esses contatos que eu vou entrar em contato com todo 



mundo e eu não sei se formalmente a gente precisa só abrir uma votação para manter o 

decoro. Então, acho que o correto é abrir a votação para a criação do GT misto. 

RODRIGO RAVENA – Isso, vamos lá, aberta a votação para criação do GT misto e eu vou 

pedir o favor de quem se candidatou ou quem se dispôs a participar do GT misto, ponha no 

chat o nome e o contato para que a gente possa formalizar a criação do GT misto, então está 

em votação a criação do GT misto. 

SÔNIA HAMBURGER - É o meu, o meu. 

RODRIGO RAVENA - Os conselheiros que forem contrários à criação do GT misto, por favor, 

manifestem seu voto contrário, se não, a criação do GT misto está aprovada. 

ALESSANDRO AZZONI - Eu estou sem chat, mas eu me candidato. 

JOSÉ RAMOS - Bom, também Ramos aprovo, naturalmente eu faço parte do FEMA, então, 

sem dúvida nenhuma eu participo do GT, sem dúvida nenhuma. 

SÔNIA HAMBURGER - É, eu também estou sem chat e me coloca à disposição. 

RODRIGO RAVENA – Então, eu vou pedir um favor para vocês que se candidataram e estão 

sem chat que encaminhem os contatos pelo e-mail que vocês receberam a convocação para 

essa reunião, responda o e-mail indicando nome, contato, referência tal, para que a gente 

possa montar o GT misto. Então, está aprovada a criação do GT misto. Vamos passar para 

o segundo item, que parece que é uma sugestão que a despeito de não estar na pauta, está 

colocada pelos membros do conselho, que é a condição de se votar neste momento a 

indicação do CADES para composição dos outros conselhos da cidade. Então abro a palavra 

para quem apresentou as 2 (duas) propostas, é uma proposta do nosso presidente Carlos, 

de que a gente adia esta votação para uma reunião subsequente após a organização do 

CADES, e a segunda proposta é de que se faça a indicação hoje. Então eu vou abrir a 

votação, eu vou pedir para quem está secretariando aí a reunião que faça anotação dos votos, 

os votos podem ser manifestados verbalmente aqui ou pelo chat. Vocês por favor, está aberta 

a votação, deixando claro que nós estamos votando agora: Este conselho indica agora quem 

participa dos outros conselhos ou este conselho deixa para a próxima reunião a indicação de 

quem participa dos conselhos, tá bom, está aberta a votação. 

DELAINE ROMANO – Rodrigo Ravena, eu não sei se é só para mim, mas o chat não está 

aberto para mim, ele fala que está aqui só para membros da equipe (trecho inaudível). 

RODRIGO RAVENA - Manifesta o seu voto verbalmente, manifesta o seu voto verbalmente 

explicitamente que você está sendo gravado, manifesta verbalmente o seu voto. E o 

secretário desta reunião anota o seu voto. 

ÂNGELO IERVOLINO – Ângelo Iervolino, Sociedade Ambientalista Leste 3. Sou favorável 

que seja realizado a eleição somente após a nova composição, precisamos tentar com os 2 

(dois) conselhos se podemos a manter os integrantes atuais até a posse dos novos de 

integrantes. 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Carlos. 

ALESSANDRO AZZONI - Meu voto segue o Ângelo, Azonni. 

ANDRÉA FRANKLIN – Andréa (inaudível), meu voto também segue o do Ângelo para adiar 

assim que o conselho tiver os novos integrantes que (inaudível) participar. 

JOSÉ RAMOS– Exatamente isso, Ramos, também voto nessa mesma proposta por conta de 

2022, tudo novo e em frente nessa nossa vida aqui no município, vamos em frente. 

MARCO BARBIERI - Bom dia a todos, Marco Barbieri da FIESP, eu também voto para que 

seja na próxima oportunidade após conhecendo os novos conselheiros, obrigado. 

CLEUSA GUIMARÃES - Houve uma colisão, então, Cleusa e eu voto pelo adiamento. 

SÔNIA HAMBURGER -  É, Sônia, centro-oeste 1. Eu voto por uma eleição agora, 

considerando que a próxima eleição da CMPU já vai tratar da metodologia. Que é um assunto 

importante, por isso que eu acho que seria importante a gente conduzir novos representantes, 

obrigada. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Sônia, próximo. 

JACIARA SCHAFFER – Jaciara Schaffer, zona sul, meu voto é que seja exatamente hoje, a 

questão ambiental a gente não pode adiar 2 (dois) meses e nós temos conselheiros aqui de 

suma importância, tanto na parte tecnicamente como proativo dentro da Secretaria do verde. 

Então meu voto é claramente que nós possamos atender esses conselhos mais urgente 

possível. É isso, obrigada. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Jaciara Schaffer. Próximo. 

ROSÉLIA MIKIE IKEDA- Aqui é Rosélia, Rosélia que está falando, alô. Rosélia da Secretaria 

do Verde. É só, eu vou votar como o Ramos, mas esclarecendo que as pessoas que estão 

hoje tanto no CMPU quanto no FMSAI, eles teriam um mandato prorrogado até nova eleição, 

então não ficaria vago, não é isso? 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito bem Rosélia, ótima lembrança, 

muito obrigado. Próximo. 

JULIANO FORMIGONI – Juliano Formigoni CLA, também estou de acordo com a Rosélia. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Muito obrigado. Próximo. 

VIVIAN MARRANI DE AZEVEDO MARQUES - Vivian do SIMA, eu estou de acordo com o 

Formigoni, com a Rosélia, mesmo porque voto pela continuidade, imaginando que os 

conselheiros vão continuar representando aqui nesse ambiente do CADES, então os 

trabalhos não estariam prejudicados. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Vivian. Próximo. 

CARLOS BORGES - Pessoal bom dia, Carlos Borges - FECOMERCIO. Eu voto pelo 

adiamento também. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado, Carlos. Próximo. 



MEIRE APARECIDA– Meire UMAPAZ, eu voto pelo adiamento até a gente se organizar e 

recompor a equipe. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado Meire. Próximo. 

DELAINE ROMANO- Delaine, posso falar? 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Pode. 

DELAINE ROMANO- Delaine Romano, fórum para o desenvolvimento da zona leste voto 

pelo adiamento, já que as eleições estão bem próximas. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado, Delaine. 

MONICA MASSUMI HOSAKA - Monica SMS, voto pelo adiamento. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado, Monica. 

MARIA CRISTINA SCANTAMBURLO KIRSNER – Cristina Kisner, voto pelo adiamento, 

Cristina Kisner da FIESP, eu também voto pelo adiamento. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado Cristina, próximo. Liliane 

qual é o nosso quórum hoje? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Estamos fazendo o cálculo. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Acho que tem alguém próximo aí de você 

Liliane, também conectado, esta dando microfonia. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Estou com o Sérgio aqui 

do lado. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Mais alguém? A gente tem (inaudível) 

CINTHIA MASUMOTO – Cinthia Ministério do Meio Ambiente.  

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Desculpa, quem está falando? 

CINTHIA MASUMOTO - Eu voto pela continuidade. Cinthia, do Ministério do Meio ambiente. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Oi Cinthia, legal obrigado. Mais alguém? 

Bom, pelo que (inaudível). 

LUCAS TEIXEIRA - Secretário, pelo quórum, é aprovado por unanimidade tá. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Não, unanimidade não, a gente tem a 

(trecho inaudível) 

RODRIGO RAVENA – Não, tem 2 (dois) votos contrários. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO -  Bom, então mais alguma manifestação? 

Temos aí a orientação geral a maior parte dos votos para aguardar está bom, muito obrigado. 

Vamos passar para a próxima pauta. 

RODRIGO RAVENA – Posso, pela ordem. Como a decisão pela maioria é de se aguardar 

para indicação de novos membros eu estou sugerindo que a gente vote agora para que a 

gente não fique sem voto nos conselhos, que os atuais conselheiros permaneçam até que 

este conselho indique novos membros e que isso seja encaminhado como decisão do CADES 

aos outros conselhos. 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Legal, obrigado Rodrigo Ravena. Eu 

tinha entendido que isso daí estava subentendido, mas é importante que a gente fica aí, 

sabe? Legal, então vamos ratificar alguém, bom, daqueles que votaram alguém contra essa 

determinação. Bom, então, com todo mundo silente, está provado a manutenção dos 

conselheiros atuais aí até a próxima, até o pleito. Liliane, vamos para próxima. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu posso pedir um esclarecimento, por favor, que eu estou aqui com 

a mão levantada. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Pode, pode sim. 

SÔNIA HAMBURGER - É, primeiro eu queria que fosse confirmado a possibilidade então 

dessa recondução, legalmente dentro do regimento dos conselhos e tal, etc e tal. Isso 

depende do regimento do conselho do FMSAI e do regimento do conselho do CMPU. Então 

eu acho importante que isso seja confirmado. E também queria saber, a gente está na reunião 

de outubro, nesse ano a gente teria mais uma reunião em novembro e talvez uma reunião 

em dezembro, do CADES e eu realmente estou preocupada porque o processo eleitoral já 

teria que ter começado, porque tem um período de cadastro das entidades eleitorais da 

sociedade civil. Tem um período de cadastro, então tem um prazo para cadastro, depois um 

prazo para a candidatura e a reunião de eleição. Então eu acho que a gente está super em 

cima da hora e novamente eu peço que a Secretaria se posicione com relação a esse 

processo, vai ser aberto esse processo quando? Para que a gente também possa se 

organizar como sociedade civil. Obrigada. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Rodrigo Ravena levantou a mão? Por favor. 

RODRIGO RAVENA - Oi Sônia, a sugestão aqui. A sugestão considerando a decisão 

colegiada de que a haja o adiamento da indicação não tem, não tem, não teve um prazo 

definido. O que eu estou esperando é que a gente consiga até o final do ano ter organizado 

o CADES de novo e até o final do ano fazer isso em indicação. Mas do ponto de vista jurídico 

e legal, a decisão do CADES será encaminhada aos outros conselhos que não podem não 

aceitar a decisão de um conselho que soberanamente decidiu desta forma, este conselho 

decidiu que permanecem as indicações até que o CADES faça a eleição, a eleição vai ser 

como sempre foi aberta e com prazo para inscrição de todo mundo, a gente está fazendo 

eleição, está de CADES regionais e tudo mais, a gente tem que encaminhar enquanto 

Secretaria do verde e meio ambiente a decisão deste conselho que é essa, estamos 

prorrogando. 

SÔNIA HAMBURGER - Não, eu estou falando de... 

RODRIGO RAVENA - Então a indicação do CADES nas pessoas que atualmente ocupam 

vagas neste conselho até posterior deliberação, não tem questionamento (inaudível) 



SÔNIA HAMBURGER - Está ok.  Obrigada Rodrigo, a minha questão com relação à eleição, 

é a eleição dos conselheiros do CADES, porque a nossa gestão vai até 31 (trinta e um) de 

dezembro, então eu queria saber como que está organizada a eleição? Quando que vai abrir? 

RODRIGO RAVENA - O que que a gente pretende fazer. A gente tem uma eleição de CADES 

regionais aí na porta e essa será a seguinte, todo o sistema de votação e toda a estrutura de 

votação e isso o Carlos pode falar melhor do que eu, está montada, então a abertura para 

eleição do CADES, uma vez realizada a eleição dos cargos regionais, é rápida e com um 

sistema já testado, eu tenho a impressão que em menos de 30 (trinta) dias a gente consegue. 

Publicar edital e tudo mais. 

SÔNIA HAMBURGER - Não, é diferente Ravena. A eleição para o, a eleição do “CADÃO”, 

ele não é por pessoa. 

RODRIGO RAVENA – Sim, é por entidade. 

SÔNIA HAMBURGER -   É muito diferente da eleição dos “CADINHOS”, é por entidade e 

não é aberta, ela é feita dentro. 

RODRIGO RAVENA - Eu sei, é por entidade. Eu sei. Aa gente solta a convocação das 

entidades, Sonia, assim que a gente conseguir, você está percebendo uma coisa o tumulto 

leva a lugar nenhum. 

SÔNIA HAMBURGER - Não, eu sei, eu não quero tumultuar. Eu não quero tumultuar. 

RODRIGO RAVENA - A gente está no meio de um tumulto, não, eu não estou dizendo que 

é você que tumultua. Nós estamos num tumulto aqui, nós não estamos conseguindo pelo 

tempo que isso ficou parado e não funcionando como deveria. A gente não conseguiu se 

organizar, a primeira proposta que a gente votou e aprovou leva necessariamente a 

organização deste conselho que está um pouco bagunçado. Assim que ele tiver organizado, 

a gente solta os editais e solta os pedidos de indicação das entidades. Está certo? É 

automático, eu preciso que o CADES seja reorganizado, não é uma questão de vontade, eu 

preciso Sonia e assim no mesmo momento em que a gente estiver definindo o que que é 

prioritário para a gente gastar, a gente vai estar definindo a estrutura e o funcionamento deste 

conselho e, a partir dessa estruturação e dessa montagem, remontagem do conselho eu 

estou pedindo aqui para o pessoal do CGC, com autorização do Presidente, que é o Carlos, 

que já começa a organizar a eleição para este CADÃO. Soltando, preparando os editais, 

submetendo a consulta deste conselho para a publicação e chamada, pelo menos até o final 

do ano, porque não dá para gente ficar como ficou. A gente tem pandemia? Tem. A pandemia 

acabou? Do ponto de vista de funcionamento das unidades públicas, têm um decreto dizendo 

isso, então a gente precisa correr contra o tempo para botar os editais, pelo menos na rua 

até novembro, para que a gente chegue em janeiro com este conselho reestruturado e com 

novas indicações ações para gente não ficar prorrogando, prorrogando, prorrogando o 



mandato, porque isso é meio fim do mundo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu não 

estou dizendo que você está tumultuando. Eu estou querendo que a gente organize. 

SÔNIA HAMBURGER -  E eu agradeço muito. 

RODRIGO RAVENA – Entendo a sua preocupação, entendo a sua preocupação e a sua 

preocupação é a mesma do Gabinete. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu agradeço muito, RODRIGO RAVENA. Eu agradeço muito, porque 

agora ficou mais claro para mim porque realmente eu não estava juntando as 2 (duas) coisas, 

o GT de reorganização com a eleição, obrigada. 

RODRIGO RAVENA – Que Isso, por nada. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Obrigado, Ravena. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - A Tamires levantou a mão, Secretário. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Não, só uma, uma sugestão bem prática. Eu acho que as 

indicações elas podem ser feitas naturalmente, o Carlos decidiu isso, que vai até que as que 

a eleição ocorra continuam com as mesmas indicações e os próprios conselhos vão verificar 

isso, como ocorre em qualquer outro. Eles vão olhar, ver se isso tem alguma, algum problema 

ou não e provavelmente vão entrar em contato com a gente aí, se ouvir acontecer no 

FUNDURB na CMPU tranquilo e sem nenhum impedimento jurídico para que a pessoa se 

mantenha até que isso seja resolvido. A outra sugestão é: estamos com um monte de coisas 

para finalizar esse ano, a eleição dos “CADINHOS” é uma e caso não dê tempo, acho que na 

próxima reunião ordinária do CADES se proponha uma eventual prorrogação, se for 

necessário, se a gente realmente que internamente, na Secretaria, vê que não vai dar conta, 

mas porque eu entendi que as coisas estão caminhando. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - E nada impede que se a coisa estiver 

muito apertada, que a gente convoque aí uma reunião extraordinária. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigado, Secretário. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Juciara. Jaciara, perdão. 

JACIARA SCHAFFER - Oi, não levantei a mão, não. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Há, está bom. Então eu vou baixar aqui. 

Liliane. 

JACIARA SCHAFFER – Obrigado. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Dando continuidade à reunião (inaudível). 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - É, deixa, deixa eu aproveitar que a gente 

falou de eleições, de CADES, 5 (cinco) minutinhos, a gente está falando, a gente tem junto aí 

o CGC, a Secretaria, a gente tem nos últimos 45 (quarenta e cinco), 60 (sessenta) dias e na 

verdade, é bem mais longo que isso, se movimentado de forma muito, muito intensa para 

resolver o problema que a gente teve nas eleições dos CADES regionais, aproveitando aí 

para fazer um reporte para o CADES. É como deve ser sabido por todos, a votação dos 



CADES regionais foi cancelada porque a gente teve um problema técnico com o sistema da 

plataforma PARTICIPE MAIS, ela não aguentou. Digamos que foi um problema bom. Ela não 

aguentou a quantidade de demanda de votação dos CADES regionais, isso aí nos levou junto 

com a PRODAM e com um esforço aí muito intenso de toda a Secretaria, principalmente do 

nosso CGC, nossa gestão de colegiados em desenvolver e adaptar um sistema antigo que a 

gente tinha há um sistema novo, esse sistema novo está finalizado. A gente teve 

apresentação essa semana pela PRODAM aqui internamente, tem aparas, pequenas aparas 

para acertar, mas são em termos tecnicamente, é muito rápido isso daí. Apresentamos ontem 

esse sistema rapidamente na reunião com a comissão eleitoral dos CADES regionais, e a 

expectativa é que esse sistema seja, como é um sistema novo que ele seja colocado também 

para ser homologado pela sociedade civil, então a Secretaria vai convidar as entidades e 

qualquer um para num determinado dia vir aqui na Secretaria para fazer um teste, simular 

uma votação com o novo sistema, tecnicamente a PRODAM já nos tranquilizou em relação a 

capacidade de suporte deste sistema para o volume significativo de votações. A eleição ela 

deve ocorrer a partir do dia 22 de novembro. E o cadastro de eleitores a partir do dia 16, e 

isso é o que temos para agora. É um sistema novo e ele vai estar também preparado para 

qualquer tipo de eleição, então as eleições públicas que necessitarem, e não só para a gente, 

para qualquer Secretaria e conselho, a expectativa funcionando direitinho e a gente está se 

mobilizando bastante, não há, não deixamos de ver a necessidade ou as limitações de quem 

não tem acesso à internet ou quem tem outras limitações a também poder votar também 

poder participar do pleito. A Secretaria é o edital do CADES, dos CADES regionais alterado, 

ratificado, retificado, saiu hoje, salvo engano, no diário oficial a gente está, deve estar já 

emitindo hoje ou no começo da semana que vem o regimento eleitoral, já com as 

modificações necessárias, e como eu falei para vocês, dia 16 começa o cadastro, dia 22 às 

eleições até o dia 28, dia 28 a gente vai ter atendimento presencial nas subprefeituras. 

Qualquer um pode votar em qualquer subprefeitura, porém, os eleitores só podem vota para 

a prefeitura da área de abrangência da sua residência, exceto os candidatos que por poderem 

se oferecer nos conselhos da sua área de residência ou da sua área de trabalho. Eles têm 

obrigatoriamente que votar como eleitores no conselho onde eles são candidatos. Além desse 

dia de atendimento presencial, no dia 28, último dia da eleição, a Secretaria aqui no nosso 

prédio, na rua do Paraíso, vai ficar aberta desde a fase de cadastramento até o final das 

eleições, em horário comercial, o horário enquanto a Secretaria estiver aberta também para 

atendimento presencial. Então isso aí a gente atende aqueles mais necessitados, aqueles 

que não têm acesso à internet, aqueles que têm dificuldade com tecnologia, ou seja, teremos 

equipes disponíveis, o tempo todo para eles e a nossa experiência e também dessa última 

eleição foi que a eleição online foi muito bem recebida pela sociedade, quem acompanhou, o 

nosso CGC acompanhou o que era chamado de plantão presencial nas Subprefeituras e a 



procura foi muito, muito baixa. Então, considerando aí a experiência anterior, a gente espera 

que a procura presencial seja baixa, mas estamos nos preparando para atendimento. Além 

do, além do atendimento no último dia, nas Subprefeituras também aqui na Secretaria para é 

atender, mitigar, mitigar situações difíceis ou casos omissos, então a gente está trabalhando 

e uma coisa puxa a outra, o sucesso dessa eleição vai levar a próxima, que também deve ser 

dos conselhos dos parques e por aí vai, a gente está muito feliz e animado aí com as 

possibilidades que essa nossa nova ferramenta nos traz. Era o que eu tinha para reportar aí 

para o CADES. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição sobre esse ponto 

específico, sobre esse meu reporte. Liliane, vamos para a próxima. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Quarta e último ponto da ordem do dia. Sugestão 

de pauta para a próxima reunião e assuntos gerais, eu peço por gentileza, que seja 

encaminhado via e-mail CADES@prefeitura.sp.gov.br. Passo assim a palavra ao Secretario 

Presidente da mesa, Carlos Eduardo Guimarães. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Bom, volto aí uma última vez a abrir a 

palavra para quem quisesse se expressar. Bom, na falta de... 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Secretário, só uma dúvida, quando vai ser? 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – (Inaudível), pois não. 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - A próxima reunião, quando vai ser? Sabe dizer? Qual a 

data? 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Não, ainda, eu ainda não tenho a pauta, 

talvez a Liliane ou Lucas tenham, mas a (inaudível)  

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA – A pauta não, a data. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - A data, exato. A gente tem que fazer uma 

em novembro, né Liliane? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE -  Isso, Lucas você está com a data? 

Vozes ao fundo (inaudível) 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Deve ser no dia 26 (vinte e seis) 

provavelmente, é isso? 

Vozes ao fundo (microfonia) 

TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA - Secretário, eu perguntei a data para reuniões virtuais. Eu 

perguntei a data é porque, de repente, na próxima reunião a gente consiga, eu e o Azonni 

trazer alguma informação sobre o que aconteceu na CMPU, porque eu percebi que é uma 

pauta que o pessoal tem bastante interesse. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Vamos marcar então para o dia 26 de 

novembro? Às 10:00 horas conforme a gente está acostumado, dia 26 de novembro então 

10 (dez) horas da manhã e a pauta a gente informa. E como Liliane falou, a gente está 

aguardandoas sugestões de pauta ou pendências que ainda existam, tá bom? 



JACIARA SCHAFFER - Posso fazer uma pergunta muito rápida para Liliane? Por gentileza, 

é a JACIARA SCHAFFER. Liliane, por gentileza. Tem uma questão que eu verifiquei que o 

nosso grupo do WhatsApp, que era CADES Secretaria do Verde, ele foi retirado, todo mundo 

foi retirado e ninguém pode mais acessar. Você está sabendo? Vocês estão reestruturando? 

Porque ali era um caminho muito rápido de comunicabilidade e eu não entendi o que 

aconteceu. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – JACIARA SCHAFFER eu tenho um 

grupo de CADES aqui (inaudível) WhatsApp. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Porque pelo grupo nosso estamos aqui certinho. 

JACIARA SCHAFFER - Eu entrava sempre, a gente sempre compartilhava as datas, 

compartilhava algum assunto urgente. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Passa por e-mail o seu 

contato que eu vou te adicionar no grupo sim JACIARA SCHAFFER, que nós estamos com 

um grupo sim do CADES. 

JACIARA SCHAFFER – Mas engraçado que eu já estava sim há mais de 2 (dois) anos, 

enfim, mas eu repasso e a gente vai rever tudo isso, obrigada.  

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Obrigada você. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Muito obrigado JACIARA SCHAFFER. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO -  Pessoal do CGC, eles mandam aí o link 

de acesso. Bom, mais alguma consideração, alguma observação, pedido? 

CARLOS ALBERTO DE MORAES BORGES - Eu levantei a mão, posso falar? 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Oi Carlos, por favor. 

CARLOS ALBERTO DE MORAES BORGES - Eu só queria me alinhar o que foi dito aqui, 

que eu acho que é importante. Eu sou novato aqui, estou começando e tive dificuldade em 

algumas reuniões de dificuldades de acesso que hoje está resolvida já com a questão aí do 

teams, enfim, mas eu acho que eu queria me alinhar que é realmente eu senti uma 

dificuldade, eu sou o presidente da FECOMERCIO, (trecho inaudível), de contribuir. Então, 

eu acho que tudo foi dito, eu acho que é uma oportunidade de a gente realmente organizar 

as pautas do planejamento e a participação de todos e para a gente fazer uma cidade melhor 

(chiado), eu acho inclusive com relação à questão do Plano Diretor há muito mais 

convergências do que a gente imagina entre o setor imobiliário da qual eu atuo e a sociedade 

civil, nós temos, nós temos, moramos na mesma cidade, queremos uma cidade sustentável. 

Eu tenho trabalhos voluntários nesta área e atuo no mercado imobiliário, então eu acho que 

a gente tem possibilidade sim e eu também já manifesto minha disponibilidade para ajudar 

nessa reestruturação aí, e a gente avançar, porque estamos todos na mesma cidade, no 

mesmo planeta, (inaudível), o barco é único, obrigado. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado, Carlos. 



ANGELO IERVOLINO - Uma questão de ordem, Secretário. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Ramos? Quem é que está falando? 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Sr. Iervolino? 

ANGELO IERVOLINO – É, Ângelo da SAL leste 3 (três), a questão da pauta, eu tenho 

cumprido, conforme determinado, mandou por e-mail. Só que a gente não tem controle, se a 

nossa pauta está sendo solicitação de pauta, se está sendo verificado ou não, eu acho que 

seria interessante se criar ou se criar como anteriormente já deram a sugestão de criar uma 

lista dos assuntos que estão na fila de pauta. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – É o que o RODRIGO RAVENA falou, a 

gente está se esforçando aí para organizar essa questão ai da pandemia, nos trouxe muitos 

problemas com servidores em casa, com dificuldade de acesso, dificuldade de comunicação, 

mas por decreto a pandemia acabou. Então vamos, vamos trabalhar agora já com todo 

mundo, todo mundo em casa para reorganizar aí o que for necessário e ajustar tudo, eu acho 

que é salutar um controle de pautas, um controle de pedido, então eu peço aí que a Liliane 

que o CGC também comece a disponibilizar aí pra todo mundo o que foi pedido de pauta, o 

que dá ou não dá para encaixar em cada reunião, tá bom? Muito obrigado. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Por favor, Sr. Iervolino, se o senhor puder 

encaminhar novamente o seu pedido de pauta no e-mail do CADES, que eu realmente eu 

vou responder isso para o Senhor. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - E quanto ao grupo do WhatsApp, vou estar 

montando um novo grupo e vou estar convidando a todos novamente com o novo grupo do 

WhatsApp, para assim se organizar. 

JOSÉ RAMOS- Bom Carlos, o meu caro, Ramos aqui. Bom, as notícias foram ótimas com 

relação a esse Plano Diretor, esse adiamento, entre aspas, porque estamos já discutindo o 

Plano Diretor regional aqui na subprefeitura da Vila Maria. Isso é importante a gente já nos 

preparar e eu venho Iervolino também na questão de pauta. Porque amanhã temos a COP 

26. Tudo esse futuro de discussão, planeta etc e tal. E aí eu, a minha, a nossa dificuldade 

aqui no CADES regional, eu não gosto muito de “CADINHO”, porque aqui a gente toma 

sapatada e leva e da chicotada para todo lado e aqui a gente já brigou com o município de 

Guarulhos, eu odeio. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - É isso aí. 

JOSÉ RAMOS- Ó, sinceramente, eu odeio essa coisa de “CADINHO”, aqui é CADES 

Regional da Vila Maria e tem gente muito boa aqui, e um detalhe importante... 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Não, mas não é, não é no sentido de 

diminuição não Sr. Ramos, é “CADINHO”, “CADÃO” entendeu, mas o respeito e consideração 

é o mesmo.  

JOSÉ RAMOS – Não, aí que tá, um maior e outro menor aqui. 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Mas o respeito e consideração é o 

mesmo.   

JOSÉ RAMOS - Não, mas eu luto contra isso. Bom, na verdade, tem uma coisa interessante 

nessa coisa da pauta que é essa nova Secretaria do Clima. Então, isso eu tenho solicitado 

eu acho que é importante a gente fazer essa junção junto com a Secretaria do Verde, 

entender como que funciona a Secretaria do Clima, como ela vai poder chegar nos CADES 

regionais. Se a gente vai ter uma representação, porque regionalmente a gente aqui sofre, 

eu tenho aqui ilha de calor, eu tenho aeroporto de Cumbica derramando poluição química em 

cima da gente diária, temos 2 (dois) corredores e agora hoje pela manhã ouvimos, que a 

Dutra vai ser também, é, vai ser controle de empresários, então, todas essas questões 

envolvem numa região nossa que está cheia de dificuldade e essa questão da nova 

Secretaria do Clima, que é extremamente importante a gente ter uma apresentação junto do 

CADES aqui para dizer olha: a gente pode ajudar aqui, aonde começa a Secretaria de Verde, 

onde termina e onde começa o clima e a gente poder ter essas informações mais adequadas 

aí, então isso eu tenho importunado a Liliane e para que a gente passa, e aí eu já vou jogar 

pro Ravena, isso aqui também ele também fala nessa inovação e é muito importante isso 

gente, bom dia. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA – Verdade Ramos. 

Concordo com você, vamos sim organizar o CADES. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Muito obrigado, Ramos. 

RODRIGO RAVENA – Absolutamente de acordo. Alta mudança climática tem que vir para o 

CADES, convocação. 

SÔNIA HAMBURGER - Eu, eu queria sugerir que se possível a alguém de SVMA, fizesse 

uma exposição para nós, sobre a criação dessa outra Secretaria do clima e os assuntos que 

dizem respeito à Secretaria do clima e os assuntos que dizem respeito SVMA, porque a gente 

estava acostumado a tratar tudo SVMA. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - A gente faz melhor, a gente convida o 

Secretário Pinheiro Pedro para vir bater um papo com a gente, ele é acessível. 

SÔNIA HAMBURGER - Sim, eu acho ótimo, mas eu acho que seria bastante importante que 

objetivamente ficasse claro. É legalmente. Com a criação da Secretaria do Clima que 

assuntos, como que ficou dividido as responsabilidades entre as 2 (duas) Secretarias, porque 

a gente ficou sem saber isso. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Isso aí está em um decreto. 

RODRIGO RAVENA – Carlos, posso fazer uma sugestão? Eu acho que a sugestão do que 

a Sonia está falando é importante, porque (chiado). 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Alguém está com microfonia. 



RODRIGO RAVENA – Alguém está com o microfone aberto, está fazendo barulho. É, a gente 

pode fazer este debate sobre mudanças climáticas em 2 (dois) momentos, a gente pode fazer 

uma apresentação do que a Secretaria do Verde e meio ambiente faz, quais são os planos 

verdes que estão sob a nossa competência, o que que a nossa ação impacta em mudanças 

climáticas, que a gente já tem tudo isso pronto, a gente está falando para o mundo inteiro 

menos para o CADES, a Secretaria inteira está participando de reuniões com o mundo inteiro, 

México, Suíça, COP, a gente está falando para todo o mundo o que a gente faz, então a gente 

traz para o CADES, pode ser um ponto de pauta, a gente faz numa reunião apresentação da 

atuação da Secretaria enquanto a gente como as outras Secretarias, como a gente, para 

mitigação de emissão de gases de efeito estufa, de ações para resiliência e para  captura de 

carbono, a gente pode fazer essa apresentação dentro do que está na nossa praia, e num 

segundo momento, convida ou convoca a Secretaria de Clima para vir aqui explicar o que 

eles estão fazendo, uma vez que o plano de ação climática, que foi elaborado pela Secretaria, 

seguiu o parâmetro dos planos verdes da Secretaria, só que este plano de ação climática não 

está mais sob a responsabilidade da Secretaria do Verde. A Secretaria do verde está lá com 

algumas ações dentro do plano e a coordenação é de CECLIMA. Então a gente pode é, eu 

acho que a sugestão da Sonia é boa para a gente deixar claro para o CADES quais são as 

atribuições de cada um, porque tem ações de mitigação e de captura e de resiliência e de 

adaptação da cidade para as mudanças climáticas que não estão na Secretaria e não estão 

no CECLIMA. Então a gente pode explicar o que está em cada lugar. Aqui, internamente, 

explica qual é a função de SVMA dentro desta perspectiva mundial de combate às mudanças 

climáticas e num segundo momento, trazer o Secretário Pinheiro Pedro para explicar como é 

que ele está coordenando as ações do que a gente apresentar, eu acho que porque aí fica 

mais fácil. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Isso. Vamos fazer essa apresentação 

na próxima reunião, dia 26? 

COORDENADORA DO CADES – LILIANE – Secretário, só um adendo, por favor. Porque a 

próxima reunião é dia 17/11 ás 10:00 horas e dia 15/12 ás 10:00 horas. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – 17/11? 

COORDENADORA DO CADES – LILIANE – Isso, então essa pauta poderia ser dia 17/11 

ás 10:00 horas. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Está bom então. Então não é dia 26, é 

dia 17, está bom. 

COORDENADORA DO CADES – LILIANE – isso, está bem. E a próxima dia 15/12 ás 10:00 

horas. 

MEIRE APARECIDA- Lili, é só uma sugestão, só uma sugestão. Manda o convite, em vez de 

vocês mandarem o link por e-mail, mandam o convite porque a gente já fecha a agenda, 



porque se não a gente fica com duplicidade de reunião, então manda o convite porque aí a 

gente aceita e já fecha a agenda do CADES fica melhor assim, obrigada.  

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – É o que devia acontecer hoje, a gente 

já manda, como a gente já tem data e hora, a gente já manda ainda essa semana ou 

comecinho do expediente já manda o convite para todo mundo, (trecho inaudível) inclusive. 

COORDENADORA DO CADES - LILIANE - Nós vamos organizar tudo Meire. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Muito obrigado Lili. JACIARA 

SCHAFFER, ainda quer falar? 

JACIARA SCHAFFER - Não, não. Já falei, obrigada. 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Legal, é que ainda estava com a mão 

levantadinha. Bom, então eu agradeço a presença de todos, como sempre animado nossos 

contatos e reuniões. Torcendo e já muito animado com a próxima reunião no dia 17. Dou por 

encerrada a nossa reunião de hoje. Agradeço. Bom feriado, bom final de semana a todos. 
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