
ATA DE REUNIÃO DIA 4 DE JULHO DE 2022

No dia 04 de julho de 2022 às 10:25 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 e convidados de outras secretarias.

A reunião inicia com a palavra da Rose e João Pedro aos conselheiros,

Rose comprimenta a todas e relata que o Subprefeito João Paulo está de férias, e

que vai iniciar a reunião somente com três Conselheiros da Sociedade Civil.

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

Conselheiros presentes, para que a mesma seja publicada no Diário Oficial da

Cidade  de São Paulo.

Rose justifica as faltas dos conselheiros e fala que um conselho que não tem

comprometimento fica difícil de continuar e que as reuniões dos CADES são abertas

à participação de todos.

Ainda avisa do encontro de todos os CADES Regionais será realizado na

UMAPAZ pela manhã e a tarde no Pavilhão da Bienal dia 9 de julho de 2022 e será

parte integrante da programação da Virada ODS (Agenda 2030),com todos os

conselheiros dos CADES da Cidade de São Paulo.

Rose entrega cópia do regimento interno 2022/2024 aos conselheiros

presentes, pede para todos lerem com atenção, pois precisa aprovar esse

regimento, para ser publicado no Diário Oficial.

Edson Administrado do Parque Guarapiranga avisa que a Rute não vem às

reuniões pois cuida de muita coisa, fala que, tem que desmembrar tudo até onde vai

o nosso braço, avisa que o agrônomo vai sempre no Parque Guarapiranga.

Bruno Gestor do SEJAN comparece às reuniões como convidado.

Silvia convidada relata que tem um pé de jaca imenso dentro de uma área

particular na Rua São Paulo 18 PQ. Santa Bárbara JD. Capela, Rose pede pra ligar



156 pedir a poda, assim que abrir protocolo, trás o número ai o secretário faz ofício

encaminha para Subprefeitura, para que o agrônomo autorize o proprietário realizar

a poda.relata ainda que tem uma vizinha com problema psicológico, tem guia e

laudo para aposentar mas não consegue, Rose pede para Marlene de SMADS

orienta-lá.

José Vianes (Ìndio) relata que abriu um protocolo de uma retirada de uma

árvore enorme, externa a mesma já arrebentou o muro, mas está demorando muito.

Wilson fala que fazer pedidos no 156 é muito demorado, as vezes demora

40 minutos na linha, tem que ter paciência. Pergunta se o CADES é presencial o

Participativo será presencial também? Rose disse que não sabe informar nada

sobre o Conselho Participativo.Reclama também que na secretaria do verde não tem

mais reuniões presenciais, reclama que na reunião de hoje faltaram muitos

Conselheiros, que todos precisam ter mais comprometimento com o CADES.

Edson fala da importância da participação dos conselheiros na duplicação da

Av. M’ Boi Mirim, a obra já iniciou na divisa, que tem que verificar a situação do

verde na área.

Wilson disse que viu, o canteiro já começou a retirar as árvores.

Edson pede para verificarem se vão fazer replantio das árvores e

acompanhar a situação durante as obras.

A Conselheira Maria dos Anjos chega às 11:18, pergunta se tem alguma

coisa sobre abaixo assinado, horta comunitária, reformas das praças e sobre os

ECO-Pontos, cobra ainda vistorias na região com o Subprefeito.

Wilson disse que já iniciou a horta comunitária no PQ. Guarapiranga, que

toda quarta feira e domingo das 8h às 10h estão cuidando da horta, todos os

conselheiros estão convidados a participar. Cobra novamente a presença de um

representante da SVMA.

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

avisa que vai fazer a entrega dos crachás que estão prontos aos Conselheiros

presentes.

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


Justificativa por falta de Conselheiros na reunião de julho:

Conselheira Cristiane comunicou que fez um agendamento no CRAS para

esse mesmo horário da reunião.

Conselheira Elisangela comunicou que foi testada positiva pra COVID.

Conselheiro Genésio comunicou que está acompanhando um paciente no

CAPS, pois ele também é conselheiro da saúde.

Pauta para a próxima reunião dia 01/08/2022:

Tentar agendar visita nas áreas com o Subprefeito João Paulo.

Entrega de crachás aos Conselheiros que faltaram nesta reunião.

Confirmar aprovação do Regimento Interno do CADES.

A reunião foi encerrada às 12h.

Ata aprovada em 01/08/2022

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

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)


