CADES CONSELHO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CADE CULTURA DA PAZ
Ata no. 04/2017
Aos vinte e oitos dias do mês de agosto de dois mil e dezessete em uma das dependências da Prefeitura Regional da Mooca situada no Clube Escola Mooca, Rua Taquari, 549, aconteceu a quarta  reunião do CADES onde estavam presente o sr. Walter coordenador do CADES ,sra Ruth e  sr, Francisco da Educação Ambiental da Secretaria do Verde, sra. Isabel, sr. Pericles, sra. Josephina, sra. Naray, sr. Adailton,  Sra Raquel, Sr. Vinicius conselheiros do CADES,  sra. Yara e sra. Maria Conceição do bairro do Pari , sra. Rose Assistente Social da ONG Pro Diversidade sr. Edson funcionário da Prefeitura Regional. O sr. Walter iniciou a reunião entregando a todos seu cartão de visita com todos seus contatos. Walter solicitou ao sr. Péricles que fosse informado ao sr Edson o funcionamento do CADES, porém sr. Péricles passou a palavra para a sra. Ruth que explicou muito bem o funcionamento do CADES. Explicou também sobre a próxima eleição do CADES que acontecerá em outubro e novembro a publicação e com a posse dos conselheiros eleitos em sete de dezembro de dois mil e dezessete. A sra. Isabel comunica que não será candidata bem como a sra. Josephina pois as mesmas estão cumprindo o terceiro mandato. O sr. Péricles informa que se elegerá candidato para dar continuidade aos trabalhos que a gestão atual está exercendo. Fala também das dificuldades das demandas do Brás, IAPI e ESSO. Sra. Raquel fala que houve uma reunião do GT e nada foi feito. A gestão anterior foram elaboradas coisas pontuais, Do plantio das árvores que seria simples, tornou-se uma grande dificuldade. O sr. Adailton fala que o coordenador anterior sr. Idevanir foi péssimo com atitudes negativas para algumas pessoas. Simultaneamente houve mudança de gestão onde ocorreram desencontros. O sr. Péricles sugere que se monte grupos para organizar e agilizar as demandas. Na Rua Cajuru só quem esteve presente foi o sr. Adailton e mais ninguém. A sra. Ruth fala que um Conselho existe para melhorar a vida das pessoas. As pessoas solicitam e temos que encaminhar para as autoridades. Na Rua Cajuru terá que ser uma intervenção geral, não só do CADES. Sr. Péricles, sugere pensar  que se pode fazer para beneficiar a Mooca. O sr. Adailton fala que os grupos não aderiram. Sr. Pericles fala que  montou o jogo Carta da Terra e que a sra. Marcela se prontificou em executar as peças, porém, não fez nada e, nem informou do porque não fez as peças. O sr. Adailton continua falando da Rua Cajuru que é um problema muito sério. A sra. Yara fala da Igreja Mundial que traz muitos problemas na região do Brás. Todos tem que trabalhar com as demandas. Sr. Péricles fala que se tem que fazer em conjunto. Sra. Naray fala da reunião que compareceu e que houve problemas. A sra. Isabel fala sobre a força que o CADES tinha e que ficou desmotivada   devido a algumas questões negativas que aconteceram no decorrer destes dois anos. O sr. Pericles diz que é necessário resgatar o CADES pois fica muita conversa e pouca ação. O sr. Adailton fala que, na antiga gestão da prefeitura houve uma reunião com o sr.  Evando Reis sobre o plantio de muitas árvores e, esse fato não aconteceu. A sra. Raquel fala que foram feitas várias tentativas para o plantio e nada deu certo. Ao se fazer da Mega Ação, o sr. Walter diz que iria colocar uma barraca para o CADES, informar o público sobre o CADES, mas não aconteceu. O sr. Pericles fala sobre as festas e gincanas nas escolas que são elaboras pela ONG PRO DIVERSIDADE, atrelada ao CADES. A sra. Naray diz que poderá comparecer uma vez ao mês para ajudar nas escolas. A sra. Ruth fala que a sra. Naray poderia elaborar um Projeto para o CADES e em seguida o sr. Walter diz que se ela fizer sozinha descaracteriza o CADES. A sra. Ruth diz que poderá atrelar como os outros conselheiros. O zr. Adailton fala da Floresta de Bolso que quer colocar na Rua Cajuru. O sr. Walter qe foi no bairro do Belém e a sra Jaqueline o acompanhou e não foi muito boa essa visita, mas poderemos com outros conselheiros voltar ao bairro Belém. O sr. Adailton fala novamente da Rua Belém. A sra. Ruth fala que o Projeto do CADES é de qualificação. O sr. Péricles e sr. Walter falam da degradação da Rua Cajuru, onde está muito abandonada. Para fazer Floresta de Bolso é só plantar várias sementes no local. A sra Naray fala de outros espaços na Mooca que seriam mais viáveis com a plantação. Sr. Péricles fala do prédio que está do lado da Rua Cajuru e que seria mais viável conversar como os moradores para saber qual a opinião deles a respeito de construir algo nessa Praça e não somente a intenção do CADES.  A sra. Naray de fazer outras coisas alé da Floresta de Bolso. O sr. Péricles sugere colocar aparelhos de ginásticas, parquinhos e que realmente será melhor para os moradores. O síndico desse prédio poderia também optar. Ocorreu nesse momento uma discussão entre o Senhor Péricles e sr. Adailton devido a divergências de ideias a respeito do Projeto da Rua Cajuru. A sra. Naray fala que poderiamos visitar o local mas que não poderia ir no período da tarde. O sr. Adailton diz que está trabalhando com todos da Associação do Belém e com Projetos. A sra. Naray fala da segunda reunião que ocorreu sábado p.p. onde ela estava presente. É uma iniciativa que norteia os rios que estão São Paulo e fora de São Paulo. Fala do curso d três dias no SESC Itaquera. Diz que foi muito interessante. É uma transferência de metodologia. A ideia é aplicar na nossa região que é a influência do Tamanduateí. No mês de Setembro será a última aula e o ideal é aplicar nas regionais. Aqui tem muitos córregos mas fechados. Sem mais assuntos a serem discutidos o Sr. Walter deu por encerrada a reunião deste CADES, neste dia e neste local, sendo a sra. Maria Isabel que redigiu esta Ata.
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