
SÃO PAULO, 03 DE ABRIL DE 2017 

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

ATA nº 001/2017 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas da manhã, na 

sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura Regional de Santana Tucuruvi Mandaqui, 

junto a Avenida Tucuruvi, nº 808 – Tucuruvi, São Paulo (SP), tendo sido convidados os 

presentes por meio de endereço eletrônico, deu-se início a primeira reunião do ano do 

CADES – Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura 

de Paz. Estiveram presentes os senhores Conselheiros-Titulares: Diego Ferreira Ramos 

Machado, Miriam Moura Lopes Guerreiro, Lucas Moura Lopes Guerreiro, Rebecca 

Moura Lopes Guerreiro e Fábio de Novais Silva. Do Poder Público estiveram presentes: a 

Prefeita Regional e Presidente do Conselho, Sr.ª Rosmary Corrêa, o Sr. José Cândido 

de Oliveira Freitas, 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), além de demais convidados e ouvintes que 

assinam a lista anexa. Não justificaram ausência os demais Conselheiros-Titulares 

ausentes. 

A reunião, tida como a primeira reunião da atual gestão da Prefeitura Municipal, 

iniciou-se com os acordos de datas para reuniões ordinárias, que se estabeleceram 

sempre às primeiras segundas-feiras de cada mês às 7h00, na Prefeitura Regional. Por 

ocasião do feriado do dia 1º de maio, contudo, a próxima reunião ficou estabelecida como 

exceção para o dia seguinte (2), no mesmo local e horário. Também se estabeleceu que o 

Sr. Cândido faria o secretariado do Conselho, que o Sr. Diego permaneceria como relator, 

e que o Sr. Lucas assumiria como mediador, nos termos do Regimento Interno anterior, 

ainda a ser aprovado. 

Em cumprimento a Lei Municipal nº 14.887, estipulou-se que pelo Poder Público 

Municipal integrarão o Conselho: 01 (um) representante da Prefeitura Regional Santana 

Tucuruvi; 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 01 (um) 

representante da Secretaria Municipal de Saúde; 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Esportes; 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 01 

(um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; e 01 (um) representante da 

Guarda Civil Metropolitana (GCM) Ambiental, totalizando oito conselheiros que farão par 



aos da Sociedade Civil eleitos aos 24 de julho de 2016. A Prefeita Regional, Sr.ª 

Rosmary, fará as solicitações junto as secretarias através de despachos próprios. 

Sublinhou-se que, embora todos sejam convidados a participar das reuniões, elas 

devem ser objetivas e, experimentalmente, não devem ultrapassar mais de duas horas. 

Por isso, cabe ao mediador cuidar para que as falas sejam dadas aos Conselheiros e que 

a pauta seja cumprida à risca. Não se descartou a possibilidade de reuniões 

extraordinárias ou de grupos de trabalho para ações do Conselho. Também ficou definido 

que as atas serão redigidas e encaminhadas, por e-mail, uma semana antes da próxima 

reunião para todos os Conselheiros, para que apresentem suas modificações e, desta 

forma, objetiva-se que as atas somente sejam aprovadas no início das reuniões, 

ganhando-se, assim, tempo. 

A Sr.ª Milene, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, encarregou-se de agendar 

uma capacitação para os Conselheiros a ser realizada pela Secretaria, prevista para a 

última semana de abril; e estabeleceu-se como pauta para a próxima reunião, a ser 

realizada no próximo dia 02 de maio às 07h00: (1) abertura e aprovação da ata. (2) 

debates e dinâmica normal do CADES. (3) Projetos em andamento: horta urbana na Zona 

Norte. (4) 15 minutos para apresentação do Projeto Florir (Sr. Elpídio). (5) 20 minutos 

para apresentação do histórico do CADES (Sr. Sidney). (6) 10 minutos para perguntas e 

avisos. 

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