
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 7/2022

Aos vinte e um dias de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (21/09/2022), às
dezenove horas e trinta minutos (19h30) iniciou-se presencialmente, na sede da
subprefeitura do Aricanduva/Formosa/Carrão, a sétima 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), Guilherme Augusto
Freitas Pozze (titular), Isabela Minelli D’Andréa (titular), Sônia Regina Martinez
Shimada (suplente), Eder Francisco Silva (titular), Maria da Glória Gomes da Silva
(titular).

Ausentes: Bruno Pimentel - SMDHC, Hester Hadassa Brito dos Santos (titular),
Diego de Oliveira Lessi (titular), Iracema Aparecida Sanchez Ramos (titular),
Oswaldo José de Moraes (titular - SVMA).

Pauta da reunião:



01. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária e conferência do quórum
02. Informe dos conselheiros

02.1 Funcionamento do CADES-AF
02.2 Educação ambiental e resíduos
02.3 Aniversário Vila Formosa
02.4 Ofícios - um eixo de trabalho do CADES-AF

03. Informe dos munícipes
04. Encaminhamentos

Abertura da Reunião. Clovis deu início aos trabalhos. Isabela prosseguiu, dando
boas vindas a todas e todos, e fazendo uma rodada de apresentação para que
todos se conhecessem melhor, visto que haviam munícipes na reunião.

01. Aprovação da ata da sexta reunião e conferência do quórum. A ata nº
6/2022 referente à 6ª 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. Informe dos conselheiros. A reunião teve seu início um pouco mais tarde do
que o previsto em decorrência de ter sido a primeira reunião da gestão feita
presencialmente e com a presença de alguns munícipes.

02.1 Funcionamento do CADES-AF. Isabela fez uma apresentação sobre o
CADES, explicando a fundamentação jurídica, o funcionamento, os objetivos e
atribuições dos conselheiros, limites e competências. No fim da apresentação,
convidou todas e todos a participarem das discussões, enviarem propostas e
sugestões, destacando que o conselho é um espaço da população.

02.2 Educação ambiental e resíduos. Os conselheiros apresentaram o
esboço do projeto de educação ambiental e resíduos que está sendo pensado e
construído para a região com dois grandes eixos: i) educação ambiental e ii)
fiscalização e policiamento.

02.3 Aniversário Vila Formosa. Clóvis apresentou uma síntese da
programação que será feita ao longo de todo mês de outubro em comemoração ao
aniversário de 100 anos da Vila Formosa.

02.4 Ofícios - um eixo de trabalho do CADES-AF. Isabela apresentou um
dos eixos de trabalho do CADES-AF que têm funcionado sobre o recebimento de
demandas da população e o apoio que o CADES oferece por meio de ofícios
encaminhados à subprefeitura. Em sua fala, explicou sobre o procedimento
necessário para esse eixo.

03. Informe dos munícipes. Tamy, munícipe e engenheira ambiental das obras do
metrô na região, trouxe uma demanda sobre a remoção de 8 árvores (com laudo de
risco iminente de queda) no canteiro de obras do metrô. Juliana Mazza, munícipe,
falou sobre a importância da comunicação e se colocou à disposição caso o
conselho precise de voluntários para pensar na identidade visual e no planejamento
de posts e publicações nas redes sociais.

04. Encaminhamentos finais (acrescidos dos que ainda estão pendentes das
outras reuniões)

Francisco relembrou sobre retomar a conversa com o pessoal do PAVS.



Visita à área próxima de uma área da Subprefeitura (chamado UTI) -
resíduos.
Falar com o pastor Rodrigo sobre a horta próxima ao córrego Ipiranguinha
(terreno cedido para uma igreja - concessão). Projeto do parque Ipiranguinha.
Visita à horta de Guaianases.
Reunião com a subprefeitura sobre o projeto de resíduos.
Clóvis conversará com a comunicação para a confecção de crachás de
identificação dos conselheiros, mediante envio das artes (Isabela).
Guilherme dará encaminhamento à demanda dos resíduos no colégio Orville
Derby.
Francisco dará encaminhamento à demanda da árvore com risco de queda
na Av. João XXIII.

Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil

______________________________
Darlei Lemos Silva
Conselheiro Titular

______________________________
Simeia dos Santos Brito

Conselheira Suplente

______________________________
Isabela Minelli D’Andréa

Conselheira Titular

______________________________
Eder Francisco Silva
Conselheiro Titular

______________________________
Sônia Regina Martinez Shimada

Conselheira Suplente

____________________________
Maria da Glória Gomes da Silva

Conselheira Titular

____________________________
Guilherme Augusto Freitas Pozze

Conselheiro Titular

Conselheiros indicados pelo Poder Público

______________________________
Clóvis Santos Ferreira

Titular - subprefeitura/AF

Para ciência do subprefeito Rafael Dirvan Martinez Meira:

_____________________________________________________

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

Ata elaborada e aprovada na 8ª reunião ordinária de 19/10/2022 e assinada
digitalmente pelos conselheiros presentes.


