ATA DA REUNIAO DO CADES DO DIA 5 DE MARÇO DE 2018

Aos cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e dezoito, na
Sala de Reuniões da Prefeitura regional Santana Tucuruvi, sita a Avenida
Tucuruvi 808, as 7,30 horas, com a presença dos conselheiros cujo folha
de presença assinada segue anexa e contando com a presença de um
convidado, realizou-se a primeira reunião do CADES do ano de 2018.A
Prefeita Regional deu as boas vindas aos Conselheiros, desculpando-se
pelo atraso que ocorreu por motivo de força maior e iniciou os trabalhos.
Os Conselheiros Lucas, Eunice e Miriam foram considerados presentes,
tendo em vista não terem podido aguardar. A Prefeita informou que a
Prefeitura recebeu uma doação de 200 mudas da flor”maria sem
vergonha”, sendo que a mesma deverá ser plantada no canteiro central da
Avenida Bras Leme. Informou que os funcionários da área do verde da
Prefeitura Regional já estiveram no local para verificar o que é necessário
fazer. A Prefeita solicitou aos Conselheiros que pudessem participar junto
dessa ação, tendo os Conselheiros presentes concordado em participar. O
convidado, Elpidio, ex-conselheiro do CADES, informou sobre a situação
da praça em frente ao Metro Tucuruvi, dizendo que tem procurado fazer
algum trabalho de plantio ali, porém a frequência do local e o mato alto
tem impedido o mesmo. A Prefeita informou que a partir de 20 de março
as equipes de áreas verdes já estarão trabalhando no local. A Conselheira
Sueli trouxe o Regimento Interno do CADES da Vila Maria, para poder ser
discutido, sendo informada que Santana Tucuruvi também tem seu
Regimento. A Prefeita ficou de enviar copias dos mesmo aos senhores
conselheiros. A Prefeita informou , ainda, que o Setor de áreas verdes da
PR/ST tem sido utilizado pela Secretaria do Verde para curso e
trabalhos.Informou, ainda, que a Conselheira Milene, que representava a
Secretaria do Verde foi exonerada , sendo que já foi feito um oficio
solicitando o nome de uma nova representante. Nada mais havendo foi
encerrada a presente reunião.

