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Prefeitura do Município de São Paulo 

Subprefeitura Mooca 

Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 

Paz 

 

ATA 02/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO MANDATO 2018 /2020  

Data: 28 de Fevereiro de 2019 

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

 

Presentes/Ausentes  

Titulares Sociedade Civil 

 André Pereira de Souza de Mattos 

 João Carlos Coppe 

 Lucas De Paola de Sá 

 Maíra Kawauchi Weiers Sanches 

 Maria Regina Grilli 

 Rodrigo Vera Sanches 

 Rosa Maria Chohfi Auricchio Keim  

 Thelma Cibele de Canhete 

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  
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 José Francisco Armelin – SVMA - ausente 

 Luiz Gonzaga Dantas – SMDHC -ausente 

Suplentes Poder Público   

Clodoaldo Pivetta Filho – SUB MO 

Walter Fernandes Mezzetti – SUB MO - ausente 

 Rute Cremonini de Melo – SVMA  

 Eliana Guedes Portela de Miranda – SMDHC – ausente 

Demais participantes: 

Leandro Brito – Convidado representando o CADES Lapa 

Marcos Issao – Convidado representando o CADES Vila Prudente 

Sonia Joana Jabur Salomão – SVMA - UMAPAZ 

 

 

Pauta:  

I) EXPEDIENTE 

Item 1 – Aprovação da ata da reunião anterior;  

Item 2 – Informes gerais;  

Item 3 – Inclusão de ponto de pauta na presente reunião.  

II) ORDEM DO DIA 

Item 4 – Apresentação sobre a estrutura e funcionamento dos CADES Regionais - 

Lei 14.887/2009, artigos 51 ao 55;  

Item 5 – Apresentação de experiências vividas no CADES Lapa - Conselheiro 

Leandro Brito; Item 6 – Apresentação de experiências vividas pelo CADES Vila 

Prudente - Conselheiro Marcos Issao;  

Item 7 – Apresentação da proposta de alteração do Regimento Interno - 

Conselheiros Douglas, Maira, João Coppe e Rute;  

Item 8 – Elaboração do plano de trabalho – continuação.  

A presidência da reunião foi exercida pelo conselheiro Clodoaldo Pivetta Filho, 

designado pelo Subprefeito Guilherme Kopke Brito. 

A reunião se iniciou as 18h45 tendo em vista a forte chuva ocorrida no momento da 

reunião. 
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Foi sugerido pelo Conselheiro Douglas e aprovado pela unanimidade dos presentes 

que passasse aos itens 5 e 6 e em seguida item 2 para que desta maneira, os 

convidados pudessem deixar a reunião se assim o desejassem após compartilhar 

suas experiências.  

Item 5 e 6 – Os Conselheiros apresentaram suas experiências e responderam às 

duvidas dos membros do CADES MO.  

Item 2 – Informes: 

A Sra. Sônia da Jabur Salomão da SVMA - UMAPAZ apresentou informações sobre 

a realização de: 

(i) grande encontro anual entre os conselheiros de toda a cidade no final de maio 

de 2019 com a finalidade de troca de experiências e formulação de ações conjuntas 

no município de São Paulo e 

(ii) curso de planejamento ambiental participativo que ocorrerá a partir da 

segunda quinzena de Abril em 5 encontros, com carga horária diária de 3 horas, 

para os conselheiros e integrantes de coletivos atuantes nas questões 

socioambientais e culturais dos territórios. 

Foi solicitado que fosse sugerido pelos conselheiros até 15.03.2019 se o curso 

deveria ocorrer em freqüência semanal ou quinzenal. Ficou estabelecido pelos 

conselheiros que essa definição seria tratada através de grupos de mensagens e/ou 

email.  

Item 1 – O item resultou prejudicado, pois nem todos os conselheiros tiveram tempo 

hábil para realizar a leitura e aprová-lo. Seguirá como item para próxima reunião.  

Item 3 – Não foi incluído novos itens na pauta.  

Item 4 – O item resultou prejudicado, pois não houve tempo hábil para realização da 

apresentação. Seguirá como item para próxima reunião.  

Item 7 – O item resultou prejudicado, pois nem todos os conselheiros tiveram tempo 

hábil para realizar a leitura e aprová-lo. Seguirá como item para próxima reunião.  

Item 8 – Foi sugerido pelo Conselheiro Rodrigo a criação de três grupos de trabalho 

(GT), a saber: 

(i) Arborização, 

(ii) Educação ambiental, comunicação e eventos e 
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(iii) Alimentação, saúde e hortas 

 

Os GT’s foram aprovados pela maioria dos presentes. O escopo, alcance dos 

trabalhos e atribuições, bem como a composição dos membros presentes serão 

definidas na próxima reunião ordinária ou extraordinária (a se realizar).  

Nada mais desejado ser tratado ou esclarecido, a reunião foi encerrada saindo os 

presentes convocados para a próxima reunião ordinária com a seguinte pauta 

prévia: 

(i) aprovação das atas das reuniões 01 e 02; 

(ii) apresentação da estrutura e funcionamento dos CADES Regionais (item 4 

desta reunião); 

(iii) propostas de atualização do regimento interno (Item 7 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) convidar a Sra. Priscila, Agrônoma da SVMA para aula sobre manual e chave 

arborizar (ata 01). 

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

importantes, quais recursos disponíveis, etc (ata 01) e 

(vii) estrutura, composição dos GT’s. 

 

Eu, Douglas Oliveira – Conselheiro/Secretário do CADES Mooca, redigi. 

  

 

 


