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Autor  Contribuição  

1 
Fábio Araújo Pereira 

CADES Penha 

Reivindica que os CADES Regionais sejam consultados sobre os projetos que estão em pauta, que esses não sejam 
apenas passados para o CADES central. Inclui também a importância da consulta aos CADES sobre as obras de 
macrodrenagem e micro drenagem locais. 
Considera que é importante tornar obrigatório que a compensação ambiental, seja aplicada na região a qual foi afetada 
pelo impacto ambiental.  
 
Sugere que 5% do FUNDURB, operações urbanas consorciadas ou qualquer outro instrumento de arrecadação seja 
destinado para implantação de parques e ações ambientais, além do centro expandido, de modo a contemplar as franjas 
da cidade.  
 
Cobra que as leis e instrumentos para a liberação de obras sejam mais rigorosos acerca das medidas sustentáveis a 
serem aplicadas nas obras novas, na regularização fundiária, HIS/ ZEIS, pois acredita que a falta dessas medidas 
sustentáveis em tais obras estão contribuindo para a piora da qualidade ambiental local.  
Acredita também que é dever do munícipio fazer suas obras com materiais ambientalmente sustentáveis.  
Sugeriu a criação de um monitoramento sobre as ilhas de calor, para verificar as localidades mais carentes e suprir 
essas demandas com o plantio de arborização urbana. 

2 
Ricardo Pivato 

CADES Ermelino 
Matarazzo 

Considera, bons e válidos os planos PLANPAVEL e PMAU, mas indica que ainda é pouco efetivo no combate da forte 
ilha de calor que atinge a localidade de Ermelino Matarazzo.  
Recorda a falta de implementação do parque linear do córrego Ponte Rasa, projeto que já é antigo. Alertou que a região 
já está sofrendo com a ocupação irregular e que há riscos de perda de nascente e área de preservação ambiental.  
Aponta também que a falta de canalização do córrego Tiquatira é um fator importante para as cheias que ocorrem nos 
bairros em épocas de chuvas intensas.  

3 
Sueli Ferreira Lima Rosa 

CADES São Miguel 
Paulista 

Aponta a não implantação do Parque Primavera, que teve a obra parada por conta de solo contaminado, e desde então 
não se teve atualização do processo, indaga sobre informações relacionadas ao assunto e se há um controle de quais 
parques estão em processo de construção, quais estão paralisados e se há previsão de retomada das obras.  
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4 
Kelvin da Silva Barbosa 

CADES São Miguel 
Paulista 

Indaga sobre a possibilidade de se implantar um projeto de educação ambiental nos ambientes escolares, a fim de criar 
junto a sociedade a cultura do cuidado e respeito com o meio ambiente, desde a infância.  

 


