
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 5/2022

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (20/07/2022), às
dezenove horas (19h15) iniciou-se remotamente, por meio da plataforma Google
Meet, a quinta 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).

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

Ausentes: Bruno Pimentel - SMDHC, Hester Hadassa Brito dos Santos (titular),
Guilherme Augusto Freitas Pozze (titular), Diego de Oliveira Lessi (titular), Oswaldo
José de Moraes (titular - SVMA).

Ausência justificada: Maria da Glória Gomes da Silva (titular)

Pauta da reunião:
01. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária e conferência do quórum
02. Apresentação do que foi discutido na 1a Reunião Extraordinária
03. Discussão sobre projeto de resíduos sólidos e educação ambiental para a
região
04. Informes dos conselheiros e munícipes
05. Encaminhamentos finais

Abertura da Reunião.
01. Aprovação da ata da quarta reunião e conferência do quórum. A ata nº
4/2022 referente à 4ª Reunião Ordinária do CADES foi aprovada integralmente em
plenária e encaminhada para publicação em Diário Oficial. Sônia esteve na
qualidade de conselheira titular considerando que houveram ausências.



02. Apresentação do que foi discutido na 1a Reunião Extraordinária. Isabela
apresentou o projeto de resíduos sólidos pensado para a região, conforme extratos
da apresentação abaixo.

03. Discussão sobre projeto de resíduos sólidos e educação ambiental para a
região. Os conselheiros aprovaram o projeto e o Clóvis entende que o Conselho
está indo pelo caminho certo. Foi decidido que na visita à subprefeitura e na reunião
a ser agendada com o subprefeito, será apresentado aos conselheiros quais são as
práticas da subprefeitura em relação ao tema de resíduos para que o conselho
possa auxiliar e somar esforços.

04. Informes dos conselheiros e munícipes. O Sr. Clóvis deu a devolutiva sobre
o ofício nº 1/2022 do CADES a respeito da remoção de uma raiz de árvore na Rua
Iru nº 270, dizendo que será efetuado até o dia 28/7. Também deu a devolutiva do
caso da Iracema sobre a árvore que obstrui a passagem na calçada da Av. Cipriano
Rodrigues, nº 2, dizendo que o problema será solucionado em breve. Ainda,
aproveitou para reforçar a importância de elaborarmos ofícios e enviarmos para a
subprefeitura as demandas da região.



Francisco, Sônia e Isabela expuseram a importância da subprefeitura estar junto
aos conselhos para que os trabalhos sejam potencializados. Diante disso, a
necessidade do agendamento da reunião com o subprefeito e a visita presencial à
subprefeitura para estreitar os laços entre sociedade civil e poder público.

Sônia compartilhou como foi o evento de encontro de todos os CADES na UMAPAZ.
Inclusive, convidou a Claudinha, uma munícipe da região da Vila Formosa que
estava no evento e participou da presente reunião, contribuindo com o olhar para as
questões do bairro.

05. Encaminhamentos finais
1. Clóvis vai agendar uma data de reunião com o subprefeito.

a. Isabela vai organizar a pauta;
b. Clóvis vai organizar visita para ir até a horta próxima ao shopping

Anália Franco e apresentação sobre o funcionamento.
2. Clovis vai informar o CADES AF sobre os eventos culturais da subprefeitura e

as datas das reuniões dos outros conselhos

Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil

______________________________
Darlei Lemos Silva
Conselheiro Titular

______________________________
Iracema Aparecida Sanchez Ramos

Conselheira Titular

______________________________
Isabela Minelli D’Andréa

Conselheira Titular

______________________________
Eder Francisco Silva
Conselheiro Titular

______________________________
Sônia Regina Martinez Shimada

Conselheira Suplente

Conselheiros indicados pelo Poder Público

______________________________
Clóvis Santos Ferreira

Titular - subprefeitura/AF

São Paulo, 20 de julho de 2022.



Ata aprovada na 6ª reunião ordinária de 17/08/2022 e assinada digitalmente
pelos conselheiros presentes.


