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Ata da Reunião do CADES – 28/02/2019 

Reunião teve início às 19:00 hs. 

Aos 28 de feverei, estivemos reunidos para a Reunião do CADES- Casa 

Verde na Prefeitura Regional da Casa Verde, sito à Av. Ordem e Progresso 

nº 1001, das 19:00 às 21:00 hs. 

Assuntos abordados  

Maeda informa que o atual Prefeito Regional Sr. Thiago Martins Milhim, não 

pode comparecer à reunião, Sra. Maria dos Anjos faz sua colocação, 

reforçada por outros conselheiros de que é imprescindível, conforme consta 

no regimento, a presença do prefeito regional, Maeda informa que 

possivelmente ele será designado para representar a prefeitura, com 

autonomia para tomar as decisões. 

Maísa fala sobre a importância de verificar o regimento interno para as 

obrigações e deveres com a finalidade de identificar o fluxo de trabalho, de 

acordo com as prioridades. 

Sugestão para apresentar os problemas do CADES: Quanto se gasta com o 

lixo na nossa região, qual a necessidade e importância dessa preocupação, 

considerando que até 2030 os aterros de São Paulo estarão saturados. 

Maria dos Anjos fez um trabalho de responsabilizar quem produz um 

exemplo garrafa pet. 

Jonas sugere participação dos conselheiros do CADES em conselhos 

participativo e Conseg da região. 

Discorrido sobre problemas do Ama do Jardim Peri referente a segurança e 

falta de médicos. 

Foi feita entre os presentes a escolha do Coordenador e Secretário do 

CADES, sendo respectivamente Aloisio Areias e Marilene Simplício Matos. 
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Damares fala sobre as mudanças na secretaria do verde e meio ambiente: 

• Tem um decreto que elimina o DGD serão transformadas em divisão 

de fiscalização. Tudo agora é centralizado na UMA PAZ 

• DPP é responsável por palestras e cursos. 

• Proposta de reciclagem formação e direção dessas pessoas, retirando 

os atravessadores. 

• Fazer a fiscalização dos pontos viciados. 

• Fiscalização e atuação próxima ao reciclador. 

• Aprovação do regimento interno. 

• Dia 17 de março comemora-se o plantio Global  

• Paves profissionais que atuam na UBS em meio ambiente domingo 

Informações: 

Tem 20 árvores para cada prefeitura regional. 

É necessário ver as escolas e participação da comunidade 

Maeda sugere uma homenagem ao Sr João cobra do parque do bispo 

Participação dos conselheiros do CADES na área tem que atender a empresa 

que vai abrir as covas para o plantio 

Na reunião foi apresentado como convidado da reunião o Sr Alves morador 

do Jd Peri  

Houve uma sugestão sobre a divulgação de um vídeo sobre o que é o 

CADES. 

Principais Decisões: 

 Ficou acertado que as próximas reuniões serão feitas na última terça 

feira do mês a próxima será dia 26 de Março.  

 O coordenador será o Aluísio e secretária a Marilene  

 Dia 20 de março acontecerá o III Plantio Global – EMEI Nelson 

Mandela – Av. Professor Celestino Bourrol, 358 

A reunião foi encerrada às 21:00 hs 
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Esta ATA, foi redigida por Marilene Simplício Matos, para ser publicada em 

DOC- Diário da Cidade de São Paulo da Cidade  

 

 

 

 

 

O CADES- CV está sem representantes de outras Secretarias para compor a 

paridade Poder-Público/ Sociedade Civil, para estar em conformidade com a 

lei.  

Término às 21:00 hs 

Sugestão de Pauta para 24/05: 

- Formar os GTs (conselheiros) 

- Semana do Meio Ambiente – Eventos 

- 

 

  


