
Ata da Reunião do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão • Ano 
2019 - Gestão 2018-2020 

Ata nº 03/2019 

Ao dezessete de abril do ano de dois mil e dezenove (17/03/2019), às dezenove horas e 

trinta minutos (19h30min) mIcIou-se, na sede da Prefeitura Regional 

Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, seiscentos e noventa e nove, a 

Reunião Ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura de Paz (CADES) da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão . 

Estavam presentes, conforme a lista de presença: 

Conselheiros do Poder Público: Maria Helena (SP-AF), Claudio Peres Munhoz Junior 

(SP-AF), Vitória Kimi Suzuki (SVMA), Eli Pinto (CE-GCM) . 

Conselheiros da Sociedade Civil: Felipe Garcia, Fellipe Moutinho, Thais Baldassi, e 

Marilena Luciano. (titulares). 

Visitantes: Rosana Nakajune dos Santos Rodrigues. 

Ausentes: Claudia Gottsfritz, Halana Amorim e Renata Facini (titulares); Ilídio Martins 

(suplente), Sonia Cardoso (CE-GCM), Presidente do CADES-Aricanduva: Fernanda 

Maria de Lima Galdino (Subprefeita - SP-AF) 

A pauta da reunião continha: 
01. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Março de 2019; 

02. Resposta da Subprefeitura sobre a retirada dos rejeitos depositados no ponto viciado 

de descarte irregular localizado no Córrego lpiranguinha. (Endereço: Estanilau Bonk 

Filho, altura Nº 49); 
03. Resposta sobre a Atualização sobre o plantio realizado nas margens do Córrego 

lpiranguinha, pelo CADES-AF. 
04. Resposta a denúncia feita pela Munícipe Rosana que participou da plenária nº 2 de 

março sobre o abandono de veículos e carcaças na Rua Medeiros Furtado, Vila 

Formosa; 
05. Atualizações sobre o projeto "Águas de São Paulo: Bacias da Leste". 

06. Pedido de limpeza das margens do Córrego Rapadura; 

07. Pedido de instalação e restauração de lixeiras em alguns pontos que competem a 

Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão; 
08. Pronunciamento do munícipe (visitante-20min); 

09. Envio das fotos dos Conselheiros do CADES-AF à assessoria de imprensa da 

Subprefeitura para a confecção de crachás de identificação dos membros. 

Abertura da Reunião, pelo 1° Secretário do CADES-AF, Claudio Peres Munhoz Junior 

que primeira~ente deu boa noite a todos. Em seguida, deu-se início ao primeiro item da 

Ordem d? Dia. 1 - ~provação da Ata da Reunião Ordinária de Março de 2019. Os 

conselheiros que estiveram presentes na reunião ordinária de fevereiro leram a ata da 



reunião e assinaram para a sua aprovação. 2 - Resposta da Subprefeitura sobre a 
retirada dos rejeitos depositados no ponto viciado de descarte irregular localizado 
no Córrego_ l~iranguinha. (~nde~eço: E~tanilau Bonk Filho, altura Nº 49) _ o 
Cons. Claud10 informou que!º' realizada a h~p~za neste local e que a mesma já possui 

um cronograma de execuçao e ocorre periodicamente. Todavia, esta aguardando o 

retorno da solicitação de limpeza do interior do córrego, por uma outra equipe. 3 -

Resposta sobre a Atualização sobre o plantio realizado nas margens do Córrego 
lpiranguinha, pelo CADES-AF. O Conselheiro Felipe Garcia juntamente com o Colégio 

Soter - Vila Formosa - doaram 1 muda de Lírio da Paz e foi feita uma ação no dia 

17/04/2019. Neste dia, a muda foi plantada pelo Colégio, por alunos e com a presença 

da comunidade local em comemoração simbólica à Páscoa e promovendo à Paz. 4-

Resposta a denúncia feita pela Munícipe Rosana que participou da plenária nº 2 de 
março sobre o abandono de veículos e carcaças na Rua Medeiros Furtado, Vila 
Formosa. A Subprefeitura esteve no local da denúncia - Rua Medeiros Furtado, altura 

nº 256 e neste ponto não foi encontrado carros em situação de abandono. Contudo, na 

mesma rua , foram autuados outros 8 carros abandonados. Os proprietários serão 

notificados, e descumprindo a legislação os mesmos serão multados e solicitada a 

remoção dos carros para o pátio . 

5 -Atualizações sobre o projeto "Águas de São Paulo: Bacias da Leste". O Colégio 

Soter doou na data de 17 /04/19 um Kit de Análise (Eco Kit) para a E. E. Prof. Carlos 

Liberalli do Cades regional São Mateus. 

O Colégio Santa Marina, iniciou as coletas dos córregos em Março e o Colégio Soter 

iniciará em Abril/19. O Cons. Fellipe Moutinho fez uma apresentação atualizando as 

informações do Projeto "Águas de São Paulo: Bacias do Leste". 6 • Pedido de limpeza 
das margens do Córrego Rapadura. A limpeza de córregos já está no cronograma de 

responsabilidades da Subprefeitura local, e o mesmo será limpo dentro deste 

cronograma. A conselheira Maria He~ena irá_ consult~r internamente_ o cron?gr_ama de 

limpeza dos córregos SP-AF. 7- Pedido de mstalaça~ e restauraçao de hxe1r_as em 
alguns pontos que competem a Subprefeitura Aricanduva/Fo~n:10s~/Carra~. Os 

Conselheiros farão um levantamento dos pontos ond,e_ se faz n_ecessano a instalaçao ou 

a restauração das lixeiras e encaminhado ao Secr~tano Claud10. 

8. Pronunciamento do munícipe (visitante-20mm). . . . 

9 E · das fotos dos Conselheiros do CADES-AF a assessoria de imprensa d~ 
. nv10 , "d t"f" - d b Foi 

Subprefeitura para a confecção de crachas de ~ ~n 1 1caçao os mem ros. 
autorizado pelos conselheiros usarem as fotos da eleIçao do Cades-AF, do ano de 2018. 

Fernanda Maria de Lima Galdino 
Presidente do CADES Aricanduva 

Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil 
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São Paulo, 17 de Abril de 2019. 

Ata aprovada na reunião ordinária de ., (,1 I o w / ,Jo I q e assinada pelos conselheiros 

presentes. 


