
CADES CONSELHO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DA PAZ
Ata no. 01/2017
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete em uma das dependências da Prefeitura Regional da Mooca situada no Clube Escola Mooca, aconteceu a primeira reunião do CADES do ano vigente onde estavam presentes o prefeito regional senhor Paulo Sergio Criscuolo, o chefe de gabinete senhor Felipe Morroni,os conselheiros senhora Ruth  representando a Secretaria do Verde, senhor Pericles, senhora Josephina, senhor Adailton, senhora Raquel, senhora Maria Isabel, e senhora Naray. A senhora Mara da Secretaria do Verde, a senhora Conceição e senhora Yara representando o bairro do Pari, senhora Ana Claudia moradora , senhor Wagner ex conselheiro do CADES e senhor João , morador da Mooca. Após a apresentação o senhor Paulo Sergio abriu os trabalhos passando a palavra para a senhora Ruth que iniciou a fala sobre a questão da Agenda 21 e Agenda 2030. O senhor Pericles fala que o CADES é um conselho participativo e consultivo. Foi levantado a questão do Parque da SABESP  e o senhor Paulo Sergio fala do abandono desse Parque. Fala também que a Mooca é carente de verde e um dos bairros mais quentes.O senhor Paulo Sergio explica após várias perguntas sobre o andamento da Prefeitura Regional que nem todos os coordenadores foram nomeados para agilizar as demandas. Pede deculpas por ainda não entender totalmente o trabalho do CADES. explica também que saiu um novo texto sobre o regulamento das Praças que anteriormente se demorava uma ano para regulamentar se o espaço era Praça ou não. Será necessário se fazer Projetos das Praças.  Em seguida o senhor Paulo Sergio passa a palavra a senhora Mara Lina Matoso que irá explicar a Agenda 21 e a Agenda 2030 (material que foi distribuido para os conselheiros e participantes). Após termino da palestra a senhora Mara convidou todos para participarem  do encontro de todos os CADES  para debater as Agendas 21 e 2030, que será erealizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezessete, onde ela passará posteiormente o endereço correto. A senhora Ana Claudia fala sobre o Projeto Cidade Linda que é uma questão muito importante. O senhor Pericles fala da ocupação de moradores de rua sob o Viaduto da Avenida Alcantara Machado e o senhor Paulo Sergio diz estar tentando resolver aos poucos e, em seguida fala sobre o calendario da Operação Catabagulho e a necessidade de haver mais comunicação. O senhor Pericles fala na possibilidade de ser colocados cartazes nos postes com as datas da passagem do caminhão de Catabgulho. Sendo assim, não havendo mais assujntos a serem discutidos o senhor Paulo Sergio deu por encerrada a reunião neste dia e neste local sendo a senhora Maria Isabel que redigiu a Ata.
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