
ATA DE REUNIÃO DIA 9 DE JANEIRO 
DE 2023

           No dia 09 de janeiro de 2023 às 10h20 foi iniciada a reunião extraordinária do 
CADES (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz) da Subprefeitura de M’ Boi Mirim, na qual estavam presentes 
representantes do poder público e da sociedade civil: 

Foi feita a leitura da ata da reunião do mês de novembro, a reunião conta com as 
presenças da Coordenadora (MB), conselheiros da sociedade Civil, Conselheiro do 
Poder Publico e convidado.

          Vai ser dada continuidade ao Processo Participativo da Revisão do Plano 
Diretor Estratégico (PDE), convidamos todos os conselheiros a participarem da 
etapa 3 da Revisão Intermediária do Plano  Diretor Estratégico, a se realizar no 
dia 17/01/2023 às 18h30 pela plataforma Microsoft Teams.

            Assim que receber a apresentação encaminho a todos no grupo de 
Whatsapp.

           Teremos eleições para vagas remanescentes do CADES Regionais, hoje 
temos seis (6) conselheiros, vão se eleger dez (10) conselheiros, para completar 
o quadro, entrego a todos o cartaz que explica tudo sobre essa eleição.

          Vou adicionar o Bruno no grupo de Whatsapp.

          Maria dos Anjos pergunta se um APAS pode ser secretário do CADES? 

Não só pode ser secretário conselheiro eleito.                                                                    
Hoje vamos tirar as datas das reuniões deste ano de 2023, vocês concordam 
que continuemos com as reuniões na 1ª segunda feira de cada mês?                              
Fica aprovado por unanimidade o calendário das reuniões que vão continuar 
toda a primeira segunda feira do mês.                                                                                
A pauta para essa reunião de hoje seria os conselheiros se reunirem pra 
escolherem um lugar para solicitarem a implantação de um Eco- ponto no 
extremo sul.



           Maria dos Anjos avisa que os conselheiros não reuniram, mas que na 
reunião de fevereiro já tem resposta sobre o Eco- Ponto.

Quero informar a todos que foi protocolado um abaixo assinado solicitando a 
implantação de um CRAS no JD. Vera Cruz, pela conselheira Maria dos Anjos, o 
Subprefeito João Paulo criou um Processo SEI 60456.2022/0003284-5, que foi 
encaminhado para SMADS, ainda não tivemos resposta de SMADS.

             Edson relata que temos que tentar dar mais informações aos 
moradores, precisamos acordar, temos que atingir as crianças com mais 
informações sobre o meio ambiente.

              Bruno APAS fala, o grupo é bom, mas tem que parar de pensar o que 
fazer e começar a correr atrás das propostas para construir o que almejam, o 
SEJAN vai fazer o mapeamento do fundão, pois o surto de dengue esta muito 
grande, temos que ter foco em terrenos abandonados e monitorar o descarte 
de lixo.

               Maria dos Anjos disse que o lixo está sendo jogado nas ruas sem 
controle, que esteve na casa de uma moradora do JD. Vera Cruz que colocava o 
lixo na rua antes do horário do  caminhão do lixo passar e falando com a 
moradora procurou orienta-la, a moradora entendeu, hoje esta tudo limpo não 
fica mais lixo esparramado, isso é falta de orientação para a população, 
aproveitando quero comunicar que o Fórum das Águas acontece uma vez ao 
mês no CEU Vila do Sol em janeiro será dia 29 às 10h. 

Quero avisar que irei cobrar as secretarias via processo SEI a participação dos 
conselheiros do Poder Publico nas reuniões.

               Maria dos Anjos pede ao CADES solicitar que as áreas que forem 
removidas as casas nas áreas publicas, seja feito o plantio de árvores nos locais, 
que a subprefeitura assuma o compromisso de revitalizar as áreas, peço que 
conste em ata esse pedido.

Quero comunicar a todos que no JD. São Luiz foi removido três casas e no 
terreno será construído um equipamento de saúde, o prédio ao lado do 
Terminal Guarapiranga foi removido, o local será uma área verde integrada ao 
terminal.  

               Marlene relata que tem um grupo articulando o CRAS lá no fundão, o 
CRAS do JD. Ângela no JD. Vera Cruz tem que alugar no valor que o proprietário 



paga o IPTU e a metragem que consta, lá já tem um CCA que está funcionando 
bem próximo.

Já disse que foi criado um processo SEI, mas ainda não tivemos resposta, hoje 
vou ligar para a Supervisora de SAS Luciene e saber informações sobre a 
solicitação da implantação da unidade do CRAS no JD. Vera Cruz, na próxima 
reunião darei a resposta a todos.

           Wilson relata que a zeladoria o PDE as mudanças não passam de nada, 
não é levado a serio o PQ. Alves de Lima foi mudando a Zona I para Zona Mista, 
sem fiscalização, o Plano Diretor já foi melhor, hoje não funciona, a lei das 
calçadas não são executadas, as calçadas sujas com muito mato, bueiros 
entupidos, precisa de uma boa limpeza na AV Guarapiranga bem em frente ao 
Parque.

            Edson relata que os bueiros estão entupidos, tem muita lama na rua e 
pede a Sub (STL) veja a possibilidade de colocar duas placas comunicando que a 
área e de alagamento, e também a placa de proibido estacionar na porta do 
Parque. Avisa também que sete parques vão entrar em concessão alguma 
empresa irá tomar conta dos parques.

              José Vianes relata que também faz parte do Conselho Participativo e lá 
nem tem suplentes foram poucos candidatos que concorreram à eleição, por 
enquanto não está funcionando.  

Justificativa por faltas dos Conselheiros:

Elisangela avisa que está com crise de enxaqueca

 Cristiane avisa que por motivos de saúde não vai participar da reunião, mas 
que na próxima reunião trará o atestado médico.

 Genésio avisa que não vai participar da reunião, pois esta de férias.

Próxima reunião será dia 6 de fevereiro.

Pauta para próxima reunião.

Relatório dos locais para possível instalação de ECO-ponto e Cooperativa de 
Catadores (Bruno APAS).

Encerra-se a reunião, às 12H15, agradecendo a presenças de todos.



Lista de presença na reunião Extraordinária:

1) José Vianes da Silva

2) Wilson da Silva Galvão

3)Maria dos Anjos  

4)  Elisangela de Jesus Dias

5) Cristiane Costa Silva

6)Edson Aparecido da Silva 

7) Marlene Alves Teixeira da Silva

8) Marly MissaKa Pellini

 9) Bruno de Oliveira Santos Saito

10) Rosilei Aparecida Ramos Hakime

11) José Anacleto Andrade

Ata redigida pela Coordenadora Rosilei Aparecida Ramos Hakime.


