
SÃO PAULO, 02 DE MAIO DE 2017 

CADES da Prefeitura Regional Santana Tucuruvi Mandaqui 
(Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz) 

ATA nº 003/2017 

Aos dois de maio de dois mil e dezessete, às 7h00, na sala de reuniões do Gabinete 

da Prefeitura Regional de Santana Tucuruvi Mandaqui, junto a Avenida Tucuruvi, nº 808 – 

Tucuruvi, São Paulo (SP), deu-se início à REUNIÃO ORDINÁRIA do CADES – Conselho 

Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, presidida 

pela Sr.ª Rosmary Corrêa (Rose), Prefeita Regional e Presidente do Conselho. Estiveram 

presentes os senhores Conselheiros-Titulares: Diego Ferreira Ramos Machado, Miriam 

Moura Lopes Guerreiro, Lucas Moura Lopes Guerreiro, e Eunice Pereira dos Anjos. Do 

Poder Público estiveram presentes: o Sr. José Cândido de Oliveira Freitas, secretário do 

Conselho, representando a Prefeitura Regional, e a Sr.ª Milene Siqueira Souza, do 

Departamento de Gestão Descentralizada – Núcleo Norte 2 – da Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente (DGD Norte 2 / SVMA). Não justificaram ausência os demais 

Conselheiros-Titulares ausentes. O Sr. Tieres Ayala (Conselheiro-Suplente), todavia, 

justifica sua ausência por motivos de trabalho, informando que neste horário comercial 

sua participação é improvável. O Conselho ratificou, no entanto, a ideia de se reunir logo 

cedo, às 7h da manhã da primeira segunda-feira de cada mês por entender que é este um 

horário de maior envolvimento dos pares do Poder Público, incluindo as possibilidades de 

participação da Prefeita Regional. 

Abrindo a reunião, após leitura e aprovação das atas anteriores (001 e 002), o 

convidado, Sr. Elpídio, ex-Conselheiro do CADES, afirmou não haver recebido a ata por 

e-mail. Posto que as atas somente devem ser encaminhadas para os membros do 

Conselho, a Sr.ª Rosmary, com aval dos demais conselheiros, deliberou encaminhá-las 

também aos senhores Elpídio e Sidnei, em decorrência do elevado envolvimento e 

proximidade. 

Fez-se um breve relato sobre a capacitação, ocorrida em 24 de abril de 2017. Logo 

após, como o tema envolvia a capacitação, abordou-se a questão do Regimento Interno 

do CADES, que está em vigor mesmo sendo “antigo”, e que deve ser alterado após 

algumas sugestões que os atuais conselheiros oportunamente tenham. Para tanto, 

sugeriu-se que se reunissem em reunião extraordinária para debruçar-se sobre o texto e, 

por fim, aprova-lo em Reunião Ordinária. Essa sim, reunião extraordinária, poderia ser 



realizada em um dia à noite; e todos se comprometeram a ler o Regimento em vigor e 

debruçar-se sobre o texto para maiores e melhores contribuições. 

Sobre as faltas, a Sr.ª Rosmary informou que expediu os ofícios próprios às 

secretarias (Assistência Social, Saúde, Esporte, Educação, Cultura e Guarda Civil 

Metropolitana Ambiental), além da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e da própria 

Prefeitura Regional, solicitando nomeação dos representantes das mesmas no Conselho. 

Afirmou entender, todavia, que tal nomeação costuma demorar. Também se acordou 

entre os Conselheiros que as ausências serão apenas registradas até a reunião de julho, 

sendo oficialmente contadas a partir desta reunião, onde já se espera haver mais 

nomeações e o Regimento Interno regulamentado. A Sr.ª Miriam comprometeu-se a ligar 

para todos os Conselheiros faltosos para animá-los a participar. 

Referindo-se à questão das hortas comunitárias, o Sr. Diego afirmou que havia, 

desde o ano de 2016, movimentado algumas ações no sentido de criar a primeira horta 

comunitária na região, pensando envolver a SABESP e o Metrô nos arredores da Estação 

Santana, junto a Praça Margarida Gimenes. A Sr.ª Prefeita afirmou que tal praça será 

adotada com a retomada do projeto adote uma praça, e sugeriu um espaço, num terreno 

público municipal, ao lado da Estação Jardim São Paulo – Ayrton Sena. Foi então 

levantada, pela Sr.ª Milene, que esta questão das Hortas compõe os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Sr. Diego manifestou já estar articulando essa 

proposta junto a Secretaria do Verde e Meio Ambiente através da Pastoral da Ecologia, e 

também aventou-se usar o próprio terreno da Prefeitura Regional como possibilidade. 

A Sr.ª Prefeita colocou que, em 27 de maio (sábado), às 8h, acontecerá a edição do 

Programa “Faça seu bairro lindo” na Região, junto a Praça Dr. Levem Vampré, na Vila 

Nova Mazzei; e sugeriu o envolvimento do Conselho nessa ação, que poderia ser um 

projeto piloto, ou para a horta, ou para o Projeto Florir. Convidou, então, todos a visitarem 

a praça no dia 04 de maio, às 7h30, junto com demais funcionários da Prefeitura 

Regional. O Sr. Lucas foi convidado a elaborar um folder para ser entregue nessa ação, 

fazendo propaganda do Conselho. 

O Sr. Diego afirmou que o distrito do Mandaqui não pode ser esquecido, apesar da 

natural visibilidade que os distritos de Santana e Tucuruvi acumulam. Por isso, a Sr.ª 

Prefeita sugeriu que fosse encontrada uma praça, no distrito, para uma ação da 

Prefeitura. Também afirmou com pesar, após ser questionada, que aquela edificação que 

não foi terminada, e que deveria abrigar uma base da GCM sob a via do metrô próximo 

das estações Carandiru e Portuguesa-Tietê, não é mais desejada pelo novo comando da 

GCM da nova gestão, e deverá ser demolida. 



Os senhores Elpídio e Sidnei, ao seu tempo, apresentaram brevemente o projeto 

Florir e o histórico do CADES, respectivamente. 

Deliberou-se, ao final da reunião, que a Sr.ª Miriam ligaria para os conselheiros 

faltosos, que o Sr. Lucas elaboraria o folder, que o Sr. Diego localizaria uma praça para 

ação no distrito do Mandaqui, e que todos os demais reunir-se-ão para alterar o 

Regimento Interno. 

Nada mais havendo, foi por mim, Diego Ferreira Ramos Machado, lavrada esta ata. 

 

 

 

Prof. Me. Diego Ferreira Ramos Machado 

Licenciado em Geociências e Educação Ambiental (IGc/USP) 

Conselheiro-Titular e relator do CADES Santana Tucuruvi Mandaqui 


