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ATA 05/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO MANDATO 2018/2020 

REUNIÃO DE SETEMBRO DE 2020 

Data: 24 de setembro de 2020 

Local: Reunião em sala virtual fornecida pelo sistema Google Meeting. 

 

Presentes/Ausentes  

Titulares Sociedade Civil 

Adailton Alves de Souza - ausente 

André Pereira de Souza de Mattos - ausente 

José Luiz Fazzio  

 Maíra Kawauchi Weiers Sanches 

 Maria Regina Grilli 

 Rodrigo Vera Sanches 

 Rosa Maria Chohfi Auricchio Keim 

 Thelma Cibele de Canhete - ausente 

Suplentes Sociedade Civil  

 Carlos José Ferreira dos Santos – ausente 

 Douglas Costa de Oliveira - ausente 

 Eliete Alvino Sobral Pinheiro Alvares – ausente 

 Joaquim Fernandes de Alvarenga Neto – ausente 

João Carlos Coppe - ausente   

Lucas De Paola de Sá – ausente 

 Luciano Pinheiro Vieira - ausente 

 Marcio Ueta – ausente 

Titulares Poder Público  
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 Sonia Joana Jabur Salomão – SVMA 

 Luiz Gonzaga Dantas – SMDHC -ausente 

Suplentes Poder Público   

Clodoaldo Pivetta Filho – SUB MO - ausente 

Reginaldo Tadeu Panachi – SVMA  

 Eliana Guedes Portela de Miranda – SMDHC – ausente 

Demais participantes: 

Eduardo de Febo – Coordenador de Governo Local – Representante da 

SUB MO e do Subprefeito Guilherme Brito. 

Amanda Oliveira – Assessora do Vereador Gilberto Natalini 

Pauta: 

Item 1. Aprovação das ATAs anteriores; 

Item 2. Informes dos GTs; 

Item 3. Questões de organização e formalização – Conselheira Sonia; 

Item 4. Informes gerais; 

A presidência da reunião foi exercida pelo servidor Eduardo de Febo, Coordenador 
de Governo Local da Subprefeitura Mooca, designado pelo Subprefeito Guilherme 
Kopke Brito. Secretariado pelo conselheiro Rodrigo Vera Sanches. 

Item 1. A ATA anterior será trazida na próxima reunião; 

Item 2. Não houveram informes dos GTs;  

Item 3. Sonia nos fala do histórico do CADES e da importância da presença dos 
conselheiros, como segue em trecho enviado pela conselheira representante da 
SVMA:  

Sonia perguntou, como foram orientados no início da gestão dos conselheiros do 
CADES Mooca sobre alguns pontos, que parece não haver o entendimento quanto a 
sua lógica e importância. 

Como as pessoas não compreenderam o porquê, já levantou a questão da 
importância da Ata da Reunião, que é o documento que registra a história do 
CADES Regional, a importância quanto a gestão e as ações na melhoria da 
qualidade socioambiental do território em que essa gestão do CADES se insere e 
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dar continuidade para que se fortaleça a participação e informa o trabalho realizado 
para as próximas gestões de conselheiros. 

O Sr. Eduardo e o Sr. Rodrigo esclarecem, que todas as atas estão devidamente 
publicadas faltando apenas duas, para serem aprovadas pelos conselheiros, para a 
devida publicação. 

Foi explicado sobre a necessidade dos ofícios serem encaminhados pelo Conselho, 
com solicitação de SEI e com cópia para o DPAC - Divisão de Planejamento e Apoio 
aos Colegiados/CGC Coordenação de Gestão dos Colegiados pelo e-mail 
cadesregionais@prefeitura.sp.gov.br  

Quanto ao Regimento Interno foi perguntado se após aprovada a ratificação, se o 
Subprefeito havia assinado para publicação. O Sr. Rodrigo informou que está 
fazendo algumas correções de texto e que encaminhará para as devidas 
providencias. 

Sonia solicitou a lista dos conselheiros e sua titularidade atualizada, para verificação 
de como encerrar a participação dos conselheiros que não comparecem desde o 
início. 

Sonia vai verificar junto com o DPAC/CGC, como está sendo feita a divulgação das 
reuniões remotas, para que a população tenha conhecimento das datas e links, para 
virem participar das mesmas e contribuir com ideias e interação com o Conselho. 

Independente da verificação junto ao DPAC/CGC, serão divulgadas na página do 
FACEBOOK do CADES Mooca, as datas das reuniões e o link. 

Foi esclarecido, que o representante do Subprefeito é quem abre a reunião do 
Conselho, acompanha os pontos de pauta, para encaminhamento das questões, dos 
ofícios e outras providencias que se fizerem necessárias e também o encerramento 
da reunião.  

Os conselheiros representantes da sociedade civil, presentes nesta reunião 
informaram, que compreendem todas essas questões abordadas acima, e 
informaram que não houve, desde a posse deste Conselho, nenhum 
questionamento sobre todos esses aspectos, e entendem que tenha sido muito em 
razão da rotatividade, que ocorre na composição dos membros indicados pelo Poder 
Público. 

Item 4. O conselheiro Luiz Fazzio fala sobre a ligação para a universidade dos 
Pintores. Já está certo a realização no começo do ano do projeto no muro da Praça 
Alfredo Di Cunto. 

Fica acertado que as reuniões serão publicadas no Facebook, com link para a 
página. 
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Eduardo de Febo vai verificar a possibilidade de gerar algum evento presencial com 
o Sub Prefeito da SUB MO. 

Sonia sugere planejar nas proximas reuniões uma forma de divulgação das ações 
do CADES. 

Finalizamos assim esta reunião ordinária. 

Redigido por Rodrigo Sanches, secretário. 

 

 


