
São Paulo, 09 de agosto de 2018. 

 

3ª REUNIÃO DO CADES PARELHEIROS 

1ª REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DOS CONSELHOS DA ZONA SUL 

 
Relator: Ciléia da Silva Biaggioli 
 
Presentes: 
 
Ciléia (Conselheira e secretaria do CADES, conselheira das APAs, Ceu Parelheiros, Fórum 

de Cultura Parelheiros) 

Hellen (SVMA, vice-gestora da APA Capivari-Monos e Gestora Parque do Carmo) 

Cecilia Ocanhe da Silva (Conselheira Titular Sociedade Civil) 

Eliana Guedes (Conselheira Suplente SMDH Poder Público) 

José Aparecido (SUBPREFEITURA de Parelheiros) 

Erika Aparecida (SUBPREFEITURA de Parelheiros) 

Alciete (presidente de bairro) 

Valdir Alves (Conselheiro Orçamento Participativo) 

Solange (CONGETUR) 

Simone (moradora do Jardim Manacá da Serra) 

Willian B. Figueredo (CEU Parelheiros) 

Viviane Ramos da Silva (CEU Parelheiros) 

 

MEMÓRIA  
 

Às 14h20 Ciléia (CONSELHEIRA e SECRETÁRIA) inicia a reunião que acontece na sede no 

CEU Parelheiros, dando um breve relato da ideia para realização de um conselho como este. 

Falando sobre o formulário de perguntas criada para que todos os Conselhos respondessem, 

assim para que todos possam se conhecer melhor e principalmente visualizar nossas lutas 

em comum. 

Cada representante dos conselhos e fórum trouxe o histórico de atuação e conquista, segue 

em anexo planilha de respostas do formulário de informações exposta no encontro.  

Segue em ata lista de questões do formulário 

• Nome do responsável por essas respostas; 

• Nome do Conselho ou Fórum; 

• A quanto tempo existe o Conselho ou Fórum?; 



• Qual principal objetivo? 

• Que dias, horários e locais costumam se reunir? 

• O Conselho ou Fórum é aberto? Caso a reposta seja negativa, explique o 

porquê. 

• Quais principais conquistas? 

• Quais principais problemas? 

• Quais principais lutas? 

• Para 2019 existe um objetivo específico? 

• O que pensa da reunião de Integração dos conselhos, que tem como objetivo 

unir e fortalecer os Conselhos e Fóruns? 

Podemos anexar a esta ATA as respostas feita por cada conselho. Ao término da 

reunião foi proposto para a próxima reunião, sendo escolhida a data de 13 de novembro de 

2018 às 14h00 a acontecer no Parque Itaim. 

Às 17:00 a reunião é encerrada. 

 


