
 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Subprefeitura Mooca 

Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz da Subprefeitura Mooca – CADES Mooca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de São Paulo 

Subprefeitura Mooca 

Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 

Paz 

 

ATA 04/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO MANDATO 2018 /2020  

Data: 25 de abril 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 – ausência justificada 

 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 - ausente 

 Douglas Costa de Oliveira – ausente 

 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 

 Luiz Gonzaga Dantas – SMDHC -ausente 

Suplentes Poder Público   

Clodoaldo Pivetta Filho – SUB MO 

 Rute Cremonini de Melo – SVMA - ausência justificada 

 Eliana Guedes Portela de Miranda – SMDHC – ausente 

Demais participantes: 

Renan Martins – Coordenador da Coordenadoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano Coordenador de CPDU SUB MO e 

Representante do Subprefeito Guilherme Brito 

Marilza Monção – Responsável por eventos SP MO 

Amanda Oliveira – Assessora Vereador Gilberto Natalini 

Profº Paulo da EMEF Major Silvio Flaming 

 

 

Pauta:  

Item 1. Aprovação da ATA nº3; 

Item 2. Estrutura de trabalho e metas dos GT’s (subprefeito e Subprefeitura Mooca); 

Item 3. Avaliação da junção do GT de Planejamento com Comunicação; 

Item 4. Ordenamento/políticas de conduta nas reuniões do CADES para 

produtividade (ordem do dia; instruções; apresentações dos GTs; informes; 

votações, eventos, gestão do tempo, etc); 

Item 5. Apresentação de projetos e ideias dos GT´s; 

Item 6. Projeto piloto na EMEI - Horta, plantio e Educação Ambiental; 

Item 7. Plantio de árvores na Rua Pires do Rio; 

                - Participação da SVMA em relação a Educação Ambiental 

                - Detalhes técnicos do plantio 

                - Apoiadores e grupos de plantio 

                - Participação do CET no fechamento da via e GCM na segurança 

                - Participação de novos atores na parte de evento 

                - Cuidados e manutenção das mudas após o plantio 



 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Subprefeitura Mooca 

Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz da Subprefeitura Mooca – CADES Mooca 

 

 

 

 

 

 

Item 8. Denúncia de remoção de árvores; 

Item 9. Pedido de revisão do plantio de árvores em frente a ETEC Martin Luther 

King pela SVMA;  

Item 10. Horário de funcionamento do Parque Piqueri; 

Item 11. Projeto do Parque Mooca; 

Item 12. Participação do CADES nos eventos de comemoração em "parcões" na 

area da subprefeitura em 28/4 e 22/9 

 

A presidência da reunião foi exercida pelo servidor Renan Martins, Coordenador da 

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Coordenador de CPDU  

da Subprefeitura Mooca, designado pelo Subprefeito Guilherme Kopke Brito. 

Foi proposto e apoiado que a reunião fosse coordenada pelo conselheiro Rodrigo 

Sanches. 

 

Item 1. A Ata nº 3 enviada por e-mail aos conselheiros foi aprovada por todos; 

Item 2. Foi repassado ao Renan a estrutura oficial dos GTs do CADES Mooca e o 

mesmo se comprometeu em marcar uma reunião para sugerir pontos a serem 

levados em conta no planejamento de metas; 

Item 3. Foi de consenso geral que o GT de Planejamento deve se inserir ao GT de 

Comunicação, sendo desta forma criado o GT de Comunicação e Planejamento; 

Item 4. Foi proposto pelo Conselheiro Joaquim Fernandes que as reuniões do 

CADES Mooca sejam organizadas da seguinte forma: apresentação, exposição de 

projetos e comunicados dos GTs, itens da pauta, informes gerais e finalização da 

reunião. A proposta foi exposta e aprovada por todos os conselheiros; 

Item 5. Foi solicitado pelo GT de Hortas e Saúde Alimentar uma placa para a Horta 

das Flores, identificando o local, com logos da PMSP, SUB MO e Horta das Flores. 

A Sra Marilza se prontificou em buscar um patrocinio para a confecção e o 

Conselheiro Luiz Fazzio a criar o Layout; 

Item 6. O Profº Paulo da Escola Municipal EMEF Major Silvio Flaming no bairro da 

Agua Rasa fez uma explanação sobre a situação de um terreno acessório a escola 

que é de vontade da escola a criação de uma horta comunitária, plantios de árvores 



 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Subprefeitura Mooca 

Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de 
Paz da Subprefeitura Mooca – CADES Mooca 

 

 

 

 

 

 

nativas e reforma geral. Foi acertado entre os conselheiros dos GTs de Hortas e 

Saúde Alimentar, Educação Ambiental e Comunicação e Planejamento um futura 

visita ao local para o desenho de um projeto onde o CADES Mooca pudesse 

participar de forma ativa. Renan explicou como funciona a SUB MO em casos assim 

e ficou de verificar a situação do terreno nos cadastros da PMSP. 

Item 7. No tema sobre o Plantio de Árvores na Rua Pires do Rio, Renan se 

comprometeu em marcar uma reunião com o Engº Wilson Ianeli. Foi explicado 

também como foi pensado o projeto de um parque linear para o local e como foi a 

obtenção de verba. O conselheiro Rodrigo Sanches explanou como seria a melhor 

forma para a realização do plantio com os voluntários, SVMA e SUB MO com base 

no projeto de plantio Global de 2019. Foi dito pela Marilza que toda a estrutura de 

evento e segurança será providenciada pela sua área. Também foi dito que houve 

uma nova mudança na data e o evento no momento da reunião está com data de 

realização incerta. 

Item 8. Foi entregue pelo conselheiro André Mattos três denuncias de corte ilegal de 

árvores no bairro do Tatuapé. Renan as aceitou e disse que tomara as providências 

para que sejam verificadas. 

Item 9. O conselheiro Rodrigo Sanches trouxe uma foto do plantio feito de forma 

equivocada, com o torrão e tronco da árvore apoiados na calçada, realizados por 

equipe de plantios da SVMA na Rua Cantagalo em frente da Escola Martin Luther 

King. Foi indicado pelo Sr Francisco representante da SVMA que se faça um oficio 

em nome do Subprefeito para a secretaria solicitando a revisão do plantio no local. 

Item 10. Foi explicado pelo Renan como funciona a gestão dos parques em São 

Paulo e dito que o Parque do Piqueri deve responder a questões do CADES, para 

tanto as questões serão levadas ao administrador do parque para que ele responda. 

Item 11. Sobre o projeto de criação do Parque Mooca, no antigo terreno da Esso, foi 

lido aos presente a resposta enviada a Rute pela responsável da SVMA, Tamires 

Oliveira - Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade – CGPABI que 

segue:  
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“Tivemos uma reunião bastante preliminar com a construtora proprietária da área 

para verificar a possibilidade de uma Transferência do Direito de Construir (TDC), 

porém é necessário verificar a viabilidade. Nos próximos dias, levarei o assunto ao 

Gabinete para ver como proceder.” 

A Sra Amanda Oliveira pediu a palavra e explicou aos presentes como está o status 

do projeto de lei para a criação do parque, assim como as suas impressões, 

questões de saúde relacionadas a poluição na Mooca, questões sobre orçamento 

para o projeto a importância da população na mudança de interesse dos atores 

publicos em temas relacionados ao meio ambiente. Renan nos explicou como 

funciona os processos de liberação do terreno em relação a contaminação e todos 

os conselheiros foram a favor de apoiar o projeto. 

Item 12. Não houve interesse da participação do GT de comunicação nos eventos. 

  

Ficou também definido que a conselheira Thelma Cibele fará parte do GT de 

Arborização e José Luiz Fazzio do GT de Comunicação e Planejamento. 

 

Finalizamos desta forma a reunião. 

 

Redigido por Rodrigo Sanches, secretário desta reunião. 

 

  

 

 


