
 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DIA 1 DE AGOSTO DE 2022 
 
 

No dia 01 de agosto de 2022 às 10h30 foi realizada a reunião Ordinária do CADES (Conselho 

Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz) M’ Boi Mirim no 

auditório da Subprefeitura de M’ Boi Mirim, na qual estavam presentes representantes do 

poder público e da sociedade civil, a saber: 

A reunião conta com as presenças da Coordenadora (MB), Conselheiros da Sociedade 

Civil, Conselheiros do Poder Público, convidados. 

A reunião inicia com a palavra da Rose aos conselheiros, Rose cumprimenta a todas 

relata que o Subprefeito João Paulo está em reunião no Gabinete do Prefeito Ricardo Nunes, 

vai iniciar a reunião somente com seis Conselheiros da Sociedade Civil. 

A ata da reunião passada foi lida, revisada e assinada por todos os Conselheiros, para 

que a mesma seja publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

Rose justifica as faltas dos conselheiros fala que as reuniões dos CADES são abertas à 

participação de todos. 

O Regimento Interno do biênio 2022/2024 foi lido pelos Conselheiros presentes e foi 

aprovado por unanimidade, agora o CADES M’ Boi Mirim tem o seu Regimento Interno, o 

mesmo será publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

Foi feita a entrega do crachá para a conselheira Cristiane, o Gabriel da Comunicação da 

Subprefeitura fez as fotos dos Conselheiros Genésio e Elisangela, para a confecção dos 

crachás que serão entregues na reunião do mês de setembro. 

Avisa também que as inscrições para o Conselho Participativo foi prorrogada até dia 31 

de julho que postou no grupo de Whatsap se alguém interessasse era só se inscrever, o 

Conselheiro José Vianes disse que se inscreveu, a eleição será dia 28 de agosto, todos nós 

podemos votar. 

Edson Administrado do Parque Guarapiranga avisa que será distribuído de 150 a 200 mudas no 

aniversário do Parque Guarapiranga dia 21 de setembro. 

Wilsom reclama que no dia 29 de julho teve Governo no Bairro na FATEC e sentiu falta do pessoal 

da Subprefeitura, que lá teve vários serviços, foi muito importante para região. 

Rose avisa que o Subprefeito João Paulo, Chefe de Gabinete Silvio Ricardo e o pessoal da 

Comunicação da Subprefeitura estavam presentes no evento. 

Genésio agradece a Marlene de SMADS o convite para participar no Governo no bairro na 

FATEC. 

José Vianes disse que tem dificuldade para fazer as fotos das árvores que precisam ser 

removidas, que a Rute já tem todas as fotos, reclama que os conselheiros do CADES não participam, 

que o Conselho Participativo o pessoal não faltam nas reuniões. 



Relata que fez um pedido de remoção de uma árvore na calçada da UBS Figueira Grande, o muro 

tinha caído, mas já levantaram o muro novamente, na UBS da Chácara Santana o engenheiro disse 

executou um serviço de corte nas raízes da árvore. 

Rose disse para trazer as fotos que vai mandar para a SVMA pelo e-mail do CADES. 

Maria dos Anjos pediu uma visita no distrito do Ângela para verificar a possibilidade e 

instalar E-CO Ponto e Cooperativa de catadores no Fundão, no JD. Capela, Vila Calu, Vera Cruz, 

Cerejeiras e Chácara Bandeirantes. Temos que cobrar a SVMA o Parque Cavalo Branco e Parque 

Bombeiro, já esta passando da hora de oficializar os dois parques. Precisamos de um CRAS na região 

do fundão. 

Rose fala pra fazerem um abaixo assinado, tudo fica mais fácil quando tem muita gente 

solicitando, que podem vir na sub que elabora um texto para coletar as assinaturas. 

Cristiane vai encaminhar um e-mail para SABESP sobre o refluxo das águas o Piraporinha. 

Genésio pergunta se as visitas com a Sabesp já estão em andamento na Av. dos Funcionários 

Público 369. 

Anacleto da SABESP disse que precisa verificar qual empreiteira é a responsável pela obra, 

pede para adiciona-lo no grupo de Whatsap . 

Rose avisa que vai adicionar o Anacleto da SABESP e a Marlene de SMADS. 

Maria dos Anjos relata que na Rua Ana Lucia de Amicis tem um problema serio, muitos 

buracos que as casas estão sendo prejudicadas com o vazamento de água, vazamento por causa da 

chuva, pois a água infiltra nos buracos no asfalto e vaza dentro das casas, e também muita gente cai 

nos buracos e machucam. 

Silvia relata que na Rua São Paulo altura do nº 90 JD. Capela a SABESP fez uma manutenção no 

vazamento, mas não resolveu nada o vazamento voltou. 

Rose pede pra ela abrir um protocolo na SABESP e mandar pra ela o número do protocolo, 

que poderá encaminhar para o Anacleto. 

Elisangela no JD. Ângela perto da base da PM foi instalada, aparelho de ginástica os 

ambulantes então usando como banca de frutas. 

Rose disse que irá encaminhar a denuncia para a fiscalização. 

Elisnagela pergunta por que o Ginásio dos Funcionários Público está sem manutenção? E que 

embaixo da ponte nova do JD. Capela na Av. M’ Boi Mirim tem muito lixo descartado. 

Rose disse que vai se informar com o Supervisor de Esportes da Subprefeitura. 

Maria dos Anjos pede para tirar um grupo de trabalho entre os conselheiros para começarem 

os trabalhos, ficou decidido que o grupo será os Conselheiros Maria dos Anjos, Genésio, José Vianes 

e Elisangela, que eles vão se reunir para discutir as demandas da região. 

 

 
Rose passa o endereço do e-mail oficial do CADES, tudo que for pedido tem que ser 

encaminhado por esse endereço. 

Cades.mboimirim@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

mailto:Cades.mboimirim@smsub.prefeitura.sp.gov.br


Rose comunica que vai entrar de férias dia 5 de setembro, que não irá participar da reunião de 

setembro e outubro, o Pedro Lopes vai representa-la nas duas reuniões. 

 

 
Justificativa por falta de Conselheiros na reunião de agosto: 

 
Conselheiro João Pedro comunicou que não poderá comparecer, pois fez 

uma cirurgia recente. 

 
 

Pauta para a próxima reunião dia 05/09/2022: 

 
 
 

Tentar agendar visita nas áreas com o Subprefeito João Paulo. 

Entrega de crachás aos Conselheiros que faltaram nesta reunião. 

Verificar as demandas que o Grupo de trabalho vai apresentar. 

A reunião foi encerrada às 12h. 

 
 
 

Ata aprovada em 05/09/2022 
 

Assinam os Conselheiros da Sociedade Civil 

Assinaturas: 

1) Maria dos Anjos Pires da Silva 

2) Genésio da Silva 

3) Wilson da Silva Galvão 

4) Jose Vianes da Silva 

5) Elisangela de Jesus Dias 

6) Cristiane Costa Silva 

 

 

Lista de presença na reunião Ordinária 01/08/22 

 

 
1) José Vianes da Silva 

2) Wilson da Silva Galvão 

3) Maria dos Anjos Pires da Silva 



4) Genésio da Silva 

5) Elisangela de Jesus Dias 

6)Cristiane Costa Silva 

7) Rosilei Aparecida R. Hakime (Rose) 

8) Pedro Lopes 

9) Edson Aparecido da Silva 

10) Marlene Alves Teixeira da Silva 

11) Silvia Cristina de Oliveira 

12) Anacleto (SABESP) 

 
 
 
 
 

 
Ata redigida pela Coordenadora Rosilei Aparecida Ramos Hakime. 


