
 

   Prefeitura do Município de São Paulo                                                          
M’ Boi Mirim      

 

 

 

ATA DA 1ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA 

DO CADES SUBPREFEITURA M” 

BOI MIRIM  MARÇO DE 2022 

 

 

Em 23 de março de 2022 às 11h foi realizada no auditório da Subprefeitrura  de 

M’ Boi Mirim a primeira reunião mensal do Cades (Conselho Regional de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz ) M’ Boi Mirim, na 

qual estavam presentes representantes do poder público e da sociedade civil , a 

saber: 

 

Subprefeito João Paulo (SUB-MB), Rosilei A. Ramos Hakime (SUB-MB), Pedro 

Lopes (SUB-MB), Bruno Vicente Pimentel (SMDHC), Edson Aparecido da 

Silva ( SVMA), Patricia B. De Souza (SVMA), Genesio da Silva ( Conselheiro), 

José Vianes da Silva (Conselheiro), Wilson da Siva Galvão ( Conselheiro), João 

Pedro de Matos Almeida (Conselheiro), Maria dos Anjos Pires da Silva                                

( Conselheira), Elisangela de Jesus Dias(Conselheira), Cristiane Costa da Silva            

( Conselheira), Luiz Alves dos Santos Filho (Conselheiro). 

 

Iniciamos a reunião com a apresentação do  subprefeito João Paulo aos             

conselheiros, que empossou o Conselheiro Bruno do poder público (SMDHC) e 

apresentou a Rose(SUB-MB) para ser Coordenadora  do CADES, e o Pedro 

Lopes (SUB-MB) Suplente. 

 

 O Subprefeito João fez um breve relato sobre a subprefeitura, que disse: 

 O território é grande tem de 62 k quadrado, tem dois são Distritos fazem parte 

desta Subprefeitura, distritos o JD. Ângela e o Distrito do JD. São Luis, mas 

estamos cuidando da parte de zeladoria.                                                                                                 

Comentou sobre a duplicação da Estrada M’ Boi Mirim, que ainda não começou 

devido à empresa que perdeu a licitação ter entrado na justiça, e que esta obra é 

do Governo do Estado.                                                                                                                 



Comentou sobre a expansão do Metrô até ao JD. Ângela, ainda relatou que na 

parte de habitação a prefeitura esta conversando com a MITRA da Igreja 

Católica, a compra de um terreno na AV dos Funcionários Públicos, pra fazer um 

grande empreendimento Habitacional, mas ainda tem que mudar o zoneamento 

no Plano Diretor, para viabilizar a construção maciça.  

 Rose informa também que nas reuniões de CADES não podem tratar de política, 

os assuntos tratados nas reuniões são relacionados aos trabalhos pertinentes ao 

CADES.  

O Subprefeito João Paulo confirma que não podemos tratar de políticas, pois 

somos técnicos, em seguida pede desculpas, pois tem uma reunião externa, e 

despede de todos. 

A Conselheira Maria dos Anjos solicita que a SABESP e a ENEEL sejam 

convidadas a participarem das reuniões. 

O Conselheiro Genésio solicita crachá para os conselheiros. 

A conselheira Elisangela comente  e sugeri para que  os conselheiros, irem as 

ruas e conversar com moradores sobre o lixo que é descartado próximo a Estrada 

M’ Boi Mirim, lá no fundão, solicita a presença da Educação nas reuniões para 

que consiga inserir o tema reciclagem nas escolas para as crianças. 

A conselheira Cristiane Costa disse que trabalha com recicla-arte com pneus, se 

dispôs a encaminhar para todos conselheiros uma tabela indicando o que pode ser 

reciclado. 

Rose faz a leitura dos nomes dos conselheiros titulares e suplentes, pede para que 

seja aprovado o calendário das reuniões anual, colocou em votação dia e horário, 

sendo em horário comercial; Foi escolhida a primeira segunda-feira do mês das 

10h00 ás 12h00. 

Informa a todos que criou um endereço de e-mail oficial de CADES, toda 

comunicação de cunho oficial deverá ser registrada por este e-mail, que tem um 

grupo de whatsapp, esse aplicativo é mais rápido, mas não é oficial, pede que 

tudo que postarem neste grupo seja pertinente ao CADES, esse é o endereço do 

e-mail oficial do CADES, cades.mboimirim@smsub.prefeitura.sp.gov.br  

Foi colocado em votação o primeiro secretário do CADES, foi unânime  

Conselheiro João Pedro primeiro Secretário  e a Conselheira Elisangela de Jesus 

segunda Secretária. 

 

Pauta para a próxima reunião: 

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


Regimento interno ficou decidido que a Rose vai encaminhar a todos uma cópia 

do atual regimento, e na próxima reunião iniciará os trabalhos sobre atualização 

do mesmo. 

Escolha do Coordenador Adjunto, que será escolhido entre os conselheiros. 

Rose avisa que fará a entrega de toda documentação do CADES anterior que se 

encontra em seu poder, ao primeiro secretário João Pedro. 

A SUB-MB irá convidar mais quatro secretarias para indicar representantes, a 

conselheiros do CADES. 

A reunião foi encerrada às 13h. 

 

 

Ata aprovada em 04/04/2022 

Assinam os Conselheiros 

 

1) Cristiane Costa Silva 

2) José Vianes da Silva 

3) Wilson da Silva Galvão 

4) Maria dos Anjos Pires da Silva 

5) João Pedro de Matos Almeida 

6) Elisangela de Jesus Dias  

7) Genésio da Silva 

 

 

 

 

Lista de presença na reunião Ordinária 

1)José Vianes da Silva 

2)Elisangela de Jesus Dias 

3)Maria dos Anjos Pires da Silva 

4)Genésio da Silva  

5)Patricia B. de Sousa  



6) Bruno Vicente Pimentel 

7)João Pedro Matos Almeida 

8)Edson Aparecido da Silva 

9)Wilson da Silva Galvão 

10)Luiz Alves dos Santos Filho 

11) Cristiane Costa Silva 

12) Rosilei Aparecida R. Hakime 

13) Pedro Lopes 

14) João Paulo Lo Prete 

 

 

 


