O que são os Núcleos
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
iniciou o processo descentralização em 2005,
culminando com a criação dos Núcleos de
Gestão Descentralizada, compostos por profissionais de diversas áreas da Secretaria, em
2009 (Lei 14.887/2009).
A finalidade destes Núcleos é tornar mais efetiva
a proteção ambiental na cidade através da
desconcentração de atividades, estabelecendo
prioridades necessárias em cada região.
A atuação se dá como apoio à gestão de áreas
verdes, desenvolvimento de ações socioambientais, realização de ações de fiscalização
integrada, em conjunto com outros órgãos
governamentais, em especial com as Subprefeituras.
Ao todo são dez Núcleos, assim distribuídos:

Núcleo Norte 1
Núcleo Norte 2
Núcleo Centro-Oeste 1
Núcleo Centro-Oeste 2
Núcleo Leste 1
Núcleo Leste 2
Núcleo Leste 3
Núcleo Sul 1
Núcleo Sul 2
Núcleo Sul 3

Atuação
A atuação dos Núcleos se dá basicamente em três eixos:
Educação ambiental
As equipes de educação ambiental são formadas por
profissionais de diversas áreas de conhecimento, que
desenvolvem atividades junto à população a partir da
percepção da realidade de sua área de abrangência. Os
educadores também acompanham os projetos de
educação ambiental contemplados pelo Fundo Especial
de Meio Ambiente (FEMA), além de participar de fóruns
que contribuem para a formulação de políticas públicas
voltadas para questões socioambientais, estabelecer
parcerias e realizar eventos. A atuação se dá de maneira
integrada com os Conselhos Regionais de Meio Ambiente
e Cultura de Paz e com a Universidade Aberta de Meio
Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ).
Fiscalização
As equipes de fiscalização ambiental atendem denúncias
de pessoas físicas, de vários órgãos e entidades que
tenham informações sobre infrações ambientais, tais
como danos à vegetação, emissão de poluentes atmosféricos (odor, fumaça, fuligem), deposição irregular de
resíduos, lançamento de produtos indevidos em cursos
d’água, contaminação do solo, entre outros. Os especialistas aplicam a Lei Federal de Crimes Ambientais, e as
penalidades, se confirmadas as infrações, vão desde
multas simples até a suspensão total das atividades
irregulares. Os Núcleos atuam coibindo ocupações
irregulares em APPs e em áreas de mananciais, trabalhando em conjunto com a Operação Defesa das Águas
e Departamento de Controle Ambiental (Decont).
Arborização e biodiversidade
As equipes efetuam plantio e manutenção de mudas e
árvores em calçadas, áreas livres, corredores verdes e ao
longo da rede hídrica na cidade, além de auxiliar na
implantação e manutenção de hortas comunitárias. O
objetivo é ampliar e requalificar a arborização. Os Núcleos também atuam conjuntamente com o Departamento
de Parques e Áreas Verdes em atividades dentro de
nossos parques.

Você conhece
a Secretaria do Verde?
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) foi
criada em 1993 (Lei n. 11426/93). Desde então vem
passando por reorganizações para dar conta das
questões ambientais da cidade de São Paulo, sendo a
última delas, que criou os Núcleos de Gestão Descentralizada, de 2009 (Lei n. 14887/09).

Endereços
núcleo

núcleo

LESTE-1

LESTE-2

verde e meio ambiente

Pq. do Carmo - Casarão
Av. Sampaio e Souza 951 - Itaquera
Fone: 11 2749 2272

verde e meio ambiente

Pq. Esportivo do Trabalhador (antigo CERET)
Rua Canuto de Abreu s/n - Vila Formosa
Fone: 11 2076 1059 / 11 2268 0744

Principais ações:
Clima
- Comitê Municipal de Mudança do Clima e
Ecoeconomia e Lei da Mudança do Clima
Poluição do ar
- Programa de Inspeção Veicular Ambiental
Água
- Operação Defesa das Águas
- Programa de Parques Lineares
Verde
- Programa de Arborização
- Programa 100 Parques
Ecoeconomia
- Zeladoria de Praça
- Florir

núcleo

núcleo

LESTE-3

NORTE-1

verde e meio ambiente

Pq. do Carmo - Casarão
Av. Sampaio e Souza 951 - Itaquera
Fone: 11 2749 2272

Licenciamentos ambientais

R. Carlos da Cunha Mattos 67 - Chácara Inglesa
Fone: 11 3902 7618
Fax: 11 3904 9800

núcleo

núcleo

NORTE-2

CENTRO
OESTE-1

verde e meio ambiente

Av. Tucuruvi 808 - Tucuruvi
Fone: 11 2987 3844 - ramais 109 e 130
11 2951 3508

verde e meio ambiente

Pq. Previdência
Rua Pedro Peccinini 88 - Jardim Ademar
Fone: 11 3721 7430

núcleo

núcleo

CENTRO
OESTE-2

SUL-1

verde e meio ambiente

Rua Treze de Maio 1570 - Bela Vista
Fone: 11 3262 3004

Educação Ambiental
Fiscalização

verde e meio ambiente

verde e meio ambiente

Subprefeitura de M'Boi Mirim
Av. Guarapiranga 1265
Fone: 11 3396 8495

núcleo

núcleo

SUL-2

SUL-3

verde e meio ambiente

Subprefeitura de Santo Amaro
Pça. Floriano Peixoto, 54 - Interlagos
Fone: 11 5666 3744

verde e meio ambiente

Rua Nicola Alayon 859 - Interlagos
Fone: 11 5666 3744

A Secretaria do Verde
mais perto de você

