
Ata da Reunião do Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura

Aricanduva/Formosa/Carrão - Ano 2022 - Gestão 2022-2024
Ata nº 3/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(25/05/2022), às dezenove horas e quinze minutos (19h15) iniciou-se remotamente,
por meio da plataforma Google Meet, a segunda Reunião Ordinária do Conselho
Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão (CADES-AF).

Estavam presentes:

Conselheiros do Poder Público: Clovis Santos Ferreira (titular - subprefeitura) e
Márcio Tavares Silva (suplente - subprefeitura).

Conselheiros da Sociedade Civil: Darlei Lemos Silva (titular), Guilherme Augusto
Freitas Pozze (titular), Iracema Aparecida Sanchez Ramos (titular), Isabela Minelli
D’Andréa (titular), Sônia Regina Martinez Shimada (suplente).

Ausentes: Bruno Pimentel - SMDHC, Eder Francisco Silva (titular), Hester Hadassa
Brito dos Santos (titular), Diego de Oliveira Lessi (titular), Maria da Glória Gomes da
Silva (titular), Oswaldo José de Moraes (titular - SVMA).

Pauta da reunião:
01. Aprovação da ata da segunda reunião e conferência do quórum
02. Resolução de dúvidas e pendências
03. Análise das propostas de alteração do Regimento Interno
04. Informes dos conselheiros
05. Pronunciamento dos munícipes
06. Lembrete das datas das próximas reuniões ordinárias
07. Encaminhamentos finais

Abertura da Reunião,
01. Aprovação da ata da primeira reunião e conferência do quórum. A ata nº
2/2022 referente à 2ª Reunião Ordinária do CADES foi aprovada integralmente em
plenária e encaminhada para publicação em Diário Oficial. Vale destacar que, na
ausência de quatro conselheiros titulares, a Sra. Sônia Regina Shimada, conselheira
suplente, de acordo com o Regimento e a legislação teve direito a voto.



02. Resolução de dúvidas e pendências. Na 2ª Reunião Ordinária foram
levantadas as seguintes questões, que foram respondidas pelos representantes da
subprefeitura (resposta ao lado da pergunta):
➔ Existe procedimento formal para que o Sr. Diego de Oliveira Lessi assuma como

conselheiro titular? Sim, será feito um termo de posse.
➔ As próximas reuniões serão remotas ou presenciais? Os conselheiros votaram

em plenária e o formato virtual venceu, pelo menos até agosto deste ano.
➔ A secretária executiva deve ser do poder público. Quem será designado? Clóvis

será o apoio dos conselheiros da sociedade civil na secretaria executiva do
conselho.

➔ Teremos nossas credenciais e fotos na sub AFC? Será verificado junto ao RH. O
Sr. Márcio explicou que os conselheiros participativos têm credenciais porque a
subprefeitura tem obrigatoriedade de disponibilizar uma sala para eles e que, no
nosso caso, se não houver nenhum impedimento legal, as credenciais poderão
ser feitas.

03. Análise das propostas de alteração do Regimento Interno. Foi discutido e
votado, no âmbito do Regimento Interno, as seguintes questões:
➔ As reuniões permanecerão remotas até início de agosto. Depois, será feita

nova votação.
➔ As datas de reuniões serão mantidas no Regimento Interno e ao final deste

ano (2022) ou início do próximo (2023) os conselheiros se comprometem a
atualizar o regimento com as novas datas, votar em plenária e fazer nova
publicação atualizada no Diário Oficial.

04. Informes dos conselheiros. Sr. Clovis informou a todos sobre as propostas
que estão sendo selecionadas com relação ao PLOA e pediu a participação de
todos os conselheiros para votarem no site. Também informou que a subprefeitura
contratou um engenheiro agrônomo o que será muito benéfico para a nossa gestão
e atuação da subprefeitura.

A Sra. Isabela informou sobre as redes sociais (e-mail e Facebook) e sugeriu que
fosse agendada uma reunião extraordinária para tratar dos assuntos referentes ao
uso das redes pelos conselheiros. O Sr. Darlei sugeriu que uma pessoa ficasse
responsável pelo Facebook e outra pelo e-mail.

A Sra. Isabela informou que recebeu os termos de posse de todos os conselheiros,
incluindo do poder público (temos apenas os da subprefeitura e da SVMA, por
enquanto).

A Sra. Isabela informou que a empresa Phytostore procurou o conselheiro antigo,
Sr. Fellipe Moutinho, para resgatar o projeto de revitalização do córrego Ipiranguinha
e, por conta disso, teve que tirar algumas fotos do córrego. A Sra. Iracema disse
que mora próximo ao local e sugeriu que os conselheiros se debruçassem sobre o
tema porque é de extrema importância. A Sra. Isabela ficou de levantar mais
detalhes sobre o fato e compartilhar com os conselheiros.

05. Pronunciamento dos munícipes. Não tivemos participação de munícipes.

06. Lembrete das datas das próximas reuniões e sugestões de pauta.



REUNIÃO DATA E HORÁRIO

4ª Reunião Ordinária do CADES AFC 22/06/2022 às 19h

5ª Reunião Ordinária do CADES AFC 20/07/2022 às 19h

6ª Reunião Ordinária do CADES AFC 17/08/2022 às 19h

7ª Reunião Ordinária do CADES AFC 21/09/2022 às 19h

8ª Reunião Ordinária do CADES AFC 19/10/2022 às 19h

9ª Reunião Ordinária do CADES AFC 16/11/2022 às 19h

10ª Reunião Ordinária do CADES AFC 21/12/2022 às 19h

Encaminhamentos:
1. Emissão de termo de posse como conselheiro titular e convocatória para

assinatura do Sr. Diego de Oliveira Lessi.
2. Agendamento de reunião entre os conselheiros e o Sr. Clóvis e Sra. Ana do

expediente para tratar de questões formais do conselho (ex: publicação em
Diário Oficial).

3. Agendamento de Reunião Extraordinária para tratar de regras a respeito do
uso das redes sociais.

4. Agendamento de Reunião Extraordinária para tratar do tema da revitalização
do córrego Ipiranguinha.

5. Organização de demandas do CADES por meio de ofícios oriundos de
protocolos do portal 156 feitos pela população.

Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil

______________________________
Darlei Lemos Silva
Conselheiro Titular

______________________________
Guilherme Augusto Freitas Pozze

Conselheiro Titular

______________________________
Iracema Aparecida Sanchez Ramos

Conselheira Titular

______________________________
Isabela Minelli D’Andréa

Conselheira Titular

______________________________
Sônia Regina Martinez Shimada

Conselheira Suplente



Conselheiros indicados pelo Poder Público

______________________________
Clóvis Santos Ferreira

Titular - subprefeitura/AF

______________________________
Márcio Tavares Silva

Suplente - subprefeitura/AF

São Paulo, 25 de maio de 2022.

Ata elaborada e aprovada na 3ª reunião ordinária de 25/05/2022 e assinada
digitalmente pelos conselheiros presentes.


