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ATA 01/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO MANDATO 2018 /2020  

Data: 31 de Janeiro de 2019 

Local: Sala de reuniões da Subprefeitura da Mooca (SP MO) 

 

Presentes/Ausentes  

Titulares Sociedade Civil 

 André Pereira de Souza de Mattos 

 João Carlos Coppe 

 Lucas De Paola de Sá – ausência justificada 

 Maíra Kawauchi Weiers Sanches 

 Maria Regina Grilli 

 Rodrigo Vera Sanches 

 Rosa Maria Chohfi Auricchio Keim – ausente 

 Thelma Cibele de Canhete – ausência justificada  

Suplentes Sociedade Civil  

Adailton Alves de Souza 

 Carlos José Ferreira dos Santos 

 Douglas Costa de Oliveira 

 Eliete Alvino Sobral Pinheiro Alvares – ausente 

 Joaquim Fernandes de Alvarenga Neto 

 José Luiz Fazzio 

 Luciano Pinheiro Vieira – ausente 

 Marcio Ueta – ausente 

Titulares Poder Público  

Walter Fernandes Mezzetti – SP MO 

 José Francisco Armelin – SVMA 
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 Luiz Gonzaga Dantas – SMDHC -ausente 

Suplentes Poder Público   

Clodoaldo Pivetta Filho – SP MO 

 Rute Cremonini de Melo – SVMA  

 Eliana Guedes Portela de Miranda – SMDHC – ausente 

Demais participantes: 

Eduardo Rossini – SPMO e  

Arilton Soares 

 

Pauta:  

 

Item 1 – Informes; 

Item 2 – Apresentação da estrutura e funcionamento dos CADES regionais; 

Item 3 – Aprovação do calendário de reuniões ordinárias; 

Item 4 – Eleição da Secretaria Executiva; 

Item 5 – Revisão do regimento interno do CADES MO; 

Item 6 – Planejamento de ações para o mandato de 2018/2020; 

Item 7 – Inclusão de pauta para a próxima reunião e 

Item 8 – Assuntos gerais 

 

A presidência da reunião foi exercida pelo conselheiro Walter Mezzetti, designado pelo  

Subprefeito Guilherme Kopke Brito. 

 

Item 1 – Informes: 

(i) Está aberto edital de convocação para as Assembleias da Organizações Ambientalistas 

Não Governamentais destinadas ao preenchimento das vagas remanescentes no Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo – 

CADES. O edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico: 

https://goo.gl/zy66Tx. Informações adicionais pelo telefone: 5187-0137. (Rute); 

(ii) Os conselheiros foram convidados para participar do mutirão mensal da “Horta das 

Flores” situada na Praça Di Cunto – Bresser em 03 de Fevereiro de 2019. (Rodrigo 

Sanches); 

(iii) Também foram informados e convidados para participar das atividades na “Horta do 

Belém”, todos os sábados as 17h (Douglas); 

https://goo.gl/zy66Tx
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(iv) Curso de formação de agricultura familiar (Joaquim); 

(v) Foi lembrada a necessidade de se atualizar os certificados de posse dos conselheiros 

que precisam ser atualizados (Walter/Douglas). 

 

Item 2 – Iniciou-se a discussão desse item porém foi decidido que será retomado na 

próxima reunião ordinária tendo em vista que são necessários mais dados para abordar 

esse item. 

 

Assim, foi solicitado à SP MO:  

(i) dados do status dos projetos iniciados, não concluídos e/ou planejados para que 

a nova equipe possa avaliar e eventualmente dar continuidade,  

(ii) qual planejamento da SP MO para as áreas que compõe o alcance do CADES, 

(iii) convite ao Engenheiro Agrônomo Responsável da SP MO para prestar 

esclarecimentos sobre a demanda, rotina das atividades e questões das mudas 

bem como e 

(iv) convite de representante responsável para ações de educação e plantio, questão 

de eventos (setor de eventos) e resíduos (servidor que ocupará a posição da 

Elisete).  

A sugestão é para que esses dados e ações já estejam disponíveis para a próxima reunião 

ordinária no intuído de serem avaliados e incluídos no planejamento das ações para o 

mandato de 2018/2020. 

 

(v) igualmente, foi solicitado que um representante da SP MO pudesse dar um 

panorama geral, características e problemas principais de cada distrito (Rute). O 

Sr. Walter Mezzetti se prontificou a oferecer esses dados para orientar o 

planejamento das ações considerando a peculiaridade de cada uma das 6 

microregiões (Água Rasa, Belém, Brás, Mooca, Pari e Tatuapé). 

 

Ainda nesse item, foi aconselhado aos membros a leitura  

a) da "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável",  

b) do material já disponibilizado por email acerca da estrutura dos CADES 

regionais,  
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c) do "Plano Diretor Regional e metas dos 100 dias", disponível em: 

http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/assets/Programa-de-Metas_2017-

2020_Final.pdf e por fim  

d) do "Planos Regionais das Subprefeituras" disponíveis em (a) Quadro Analítico-

QA: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-

MO.pdf e (b) Perímetro de Ação-PA: 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PA-

MO.pdf. 

 

Item 3 – Após ampla discussão os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões. Serão 

realizadas às últimas quintas-feiras de cada mês, das18h30 as 20h, na sala de reuniões da 

SP MO. 

Item 4 – Com vistas à organização das atividades do CADES MO e em cumprimento ao 

Regimento Interno vigente o Conselheiro Douglas Oliveira foi eleito para exercer a função de 

Secretário Executivo e a Conselheira Rute Cremonini de Melo, como Auxiliar.  

Esclarecido que as atribuições incluem, mas não se restringem a registrar reuniões, 

controlar presenças e guardar documentos. 

 

Item 5 – Foi proposto que os conselheiros leiam o material enviado por email e tragam suas 

dúvidas na próxima reunião ordinária. Também foi aprovada a criação de um um grupo de 

trabalho para propor a atualização do Regimento Interno do CADES MO. Compõem o GT os 

conselheiros Douglas Oliveira, Maira Sanches, José Carlos Coppe e Rute Melo. A proposta 

de atualização será apresentada na próxima reunião ordinária. 

 

Item 6 – Foram iniciadas as discussões acerca do planejamento das ações do CADES MO. 

Foi proposto: 

(i) levantamento dos grandes temas considerando as necessidades de intervenção 

no território da Subprefeitura Mooca para, em seguida, priorizar as ações 

(Rodrigo),  

(ii) que o planejamento partisse do referencial territorial com a divisão dos distritos 

entre os membros do conselho para proposição das ações (Douglas).  

As duas propostas serão definidas na próxima reunião ordinária.  

 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-MO.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-MO.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PA-MO.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PA-MO.pdf
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Em discussão, também foi definido pelos conselheiros que para melhor orientação das 

atividades, será  

(iii) mapeado os berços de árvores que estão abertos e/ou vazios criando meta de 

arborização para cada área e eventualmente ações (como mutirões, contato com 

organizações regionais, como associação de moradores, entre outras) e 

estratégias de incentivo tais como IPTU verde, entre outros,  

(iv) leitura dos documentos relacionados no item 3 (a à e) afim de alinhar os projetos 

do CADES MO com o que já fora estipulado pelo poder público 

Insta consignar que alguns destes dos documentos já foram enviados por email pela 

conselheira Rute. 

 

Item 8 – As propostas para a próxima reunião foram:  

(i) aprovação desta ATA;  

(ii) apresentação da estrutura e funcionamento dos CADES Regionais (item 3 desta 

reunião);  

(iii) propostas de atualização do regimento interno (Item 6 desta reunião);  

(iv) análise dos projetos das equipe CADES anteriores e conclusão do planejamento 

das ações para o mandato de 2018/2020 (Item 7 desta reunião);  

(v) espaço para membro(s) do CADES Vila Mariana (CADES VM), mediante 

disponibilidade dos membros, compartilhar suas experiências de tal modo a 

auxiliar no planejamento das ações da equipe do CADES MO bem como instruir 

sobre experiências que já tiveram êxito como o "Projeto piloto de arborização de 

calçadas" ou outras ações de sucesso, dificuldades, entre; 

(vi) convidar a Sra. Priscila, Agrônoma da SVMA para aula sobre manual e chave 

arborizar. 

(vii) esclarecimentos detalhados da atuação dos conselheiros: quais leis são 

importantes, quais recursos disponíveis, etc. 

(viii) leitura da “Agenda 2030” para elaboração de sugestões de projetos e/ou GT’s e 

(ix) aprovação dos GT’s: (a) arborização/jardinagem, (b) educação ambiental e (c) 

plantio. 

 

Item 9 – Assuntos abordados: 

(i) Foi solicitado esclarecimentos acerca de terreno abandonado entre os distritos da 

Vila Prudente e Mooca (José Carlos) e respondidos pelo Sr. Walter Mezzettii; 
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(ii) aprovação de convite para 4 secretarias para compor a representação do poder 

público do CADES MO.  

Os conselheiros, após exposição dos motivos, indicaram as pastas da (i) 

Educação, (ii) Saúde, (iii) Assistência e Desenvolvimento Social e (iv) 

Habitação. 

A Secretaria executiva do CADES MO providenciará os encaminhamentos 

necessários; 

(iii) ressaltada importância dos chamados serem abertos pelos canais da central de 

atendimento da Prefeitura, tal como 156 para melhor organização bem como os 

indicadores da SP MO (Walter),  

(iv) recomendado que os conselheiros e/ou comissão específica verifique as 

espécies disponíveis nos Viveiros para as ações (Walter). 


