
CADES JABAQUARA 03/04/2018 
 
 

                       ATA DA REUNIÃO CADES,  DIA 3 DE ABRIL DE 2018 
 
INFORMES: Pamela Macedo, conselheira pela secretaria do verde, pede desculpas pela           
ausência na reunião por motivo de força maior, Irma Maria Clau, conselheira pela             
sociedade civil pede desculpas por estar em curso nesse dia. Os conselheiro aceitaram a              
justificativa por meio eletrônico, da ausência de ambas.  
 
Aconteceu ás 18:15 horas, reunião ordinária no auditório da Prefeitura Regional do            
Jabaquara, sita a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 - Jabaquara, São Paulo - SP,                
04308-001. Reuniram-se os Conselheiros: Gessonilda Soares dos Santos; Leandro F.          
Soares; Shindi Kiyota; Sonia Joana J Salomão, juntamente com a Prefeita Regional Fatima             
Marques, para a reunião ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente,           
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (CADES) com a pauta: ativação da sala             
verde, ação da Praça Viva e apresentação do grupo IGESC.  
A presidente iniciou a reunião apresentando os presentes e convidados: Tereza Cristina S.             
Martins, Vera Lucia S. Gonzalez, Valéria Domigues, Patrick Augusto Silva, Tarcisio Souza            
Pereira, Marcelo Girald de Castro, Wagner Alberto Assunção, Luiz Luz,Carlos Alberto F.            
Almeida, Marli B. Souza, Maria Lucia K. Queiroz. Foi discutido a sala verde como forma de                
ações do CADES, a Vera levou fotos da época em que era conselheira do CADES               
Jabaquara, falou das atividades que foram desenvolvidas e lembrou que era funcionária da             
SVMA e que era remunerada para ficar na Sala Verde. 
Fátima falou que o próximo evento da Praça Viva será na Praça do Encontro, dia 22 de                 
abril (domingo) das 9:00 ás 12:00h, convidou o CADES para realizar uma oficina             
sustentável para crianças, o conselho se compromete em estuda o convite e dará a              
resposta antes da data do evento . Leandro lembrou que o CADES precisa do Banner para                
colocar na tenda do Praça Viva, caso seja aceito o convite. 
Wagner (ex conselheiro e munícipe ) Trouxe o grupo IGESC( Instituto de gestão para              
entidades da sociedade civil) para formar parceria entre Prefeitura Regional a fim de dá              
formação a entidades do território e um grupo de escoteiro no parque Nabuco, a Fátima               
achou ótima idéia e a Sônia falou que precisa ser estudado a participação do CADES nesse                
projeto. Os conselheiros concordam que precisa ser estudado a finalidade do CADES no             
projeto e pede uma apresentação mais detalhada na próxima reunião. 
Marcia (munícipe e conselheira do participativo) trouxe a demanda da mata ciliar do córrego              
da Alba. Alerta sobre as condições de mato alto na beira do córrego próximo da               
comunidade Alba e Taquaritiba. A comunidade está sofrendo com a quantidade de            
mosquitos que infestam a região, segundo os moradores depois que o mercado ASSAI foi              
erguido, acontece enchentes constantes na praça ao lado (embaixo) do mercado,           
Moradores gostariam que o CADES Jabaquara, interviesse para ajudar a procurar medidas            
necessárias para resolver esse problema, Alba e Taquaritiba no Distrito de  Conceição. 
 
 
Próxima reunião que acontecerá excepcionalmente dia 03 de maio ( quinta feira), por motivo              
de 01 de maio ser feriado nacional. 



Pautas sugeridas, podendo sofrer alteração quanto a ordem do dia:  
 

❖ Atribuições do CADES e Regimento interno 
❖ Próximos eventos da PRAÇA VIVA 
❖ Projeto da PETROBRÁS 
❖ Apresentação do IGESC 
❖ Outras demandas 

 
 
 
 
                              São paulo, 18 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


