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 4/2022

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois
(22/06/2022), às dezenove horas (19h) 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).
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), 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), Oswaldo José de Moraes (titular - SVMA).
Pauta da reunião:
01. Aprovação da ata da terceira reunião e conferência do quórum
02. Aprovação do Regimento Interno e liberação para publicação em D.O
03. Informes dos conselheiros
04. Pronunciamento dos munícipes
05. Encaminhamentos finais
Abertura da Reunião.
01. Aprovação da ata da terceira reunião e conferência do quórum. A ata nº
3/2022 referente à 3ª Reunião Ordinária do CADES foi aprovada integralmente em
plenária e encaminhada para publicação em Diário Oficial.
02. Aprovação do Regimento Interno e liberação para publicação em D.O. O
Regimento Interno, previamente enviado por WhatsApp foi aprovado e liberado para
publicação em Diário Oficial.

03. Informes dos conselheiros. O Sr. Clóvis deu a devolutiva sobre o ofício nº
1/2022 do CADES a respeito da remoção de uma raiz de árvore dizendo que será
efetuado a partir do dia 25/6 e que se os conselheiros tivessem notícias de casos
similares na região, seria de grande valia, pois assim o deslocamento dos
funcionários e da máquina seriam aproveitados para mais de um caso.
O Sr. Clóvis informou sobre um escritório do metrô que fica na Rua Eduardo
Cotching e que tem informações sobre os projetos de mobilidade previstos para a
região. O escritório foi feito para dar maior transparência não só ao projeto do metrô,
mas também a outros projetos que são de interesse público.
A Sra. Isabela informou que organizou um documento com demandas relativas ao
CADES e caso algum dos conselheiros receber uma reclamação de algum munícipe
ou fazer alguma reclamação o caminho é: 1. anotar a demanda com detalhes
(endereço, fotos, fundamentação); 2. abrir uma queixa via portal 156; 3. anotar o
número do protocolo; 4. passar para o conselho a demanda completa explicada + o
nº do protocolo; 5. caso haja necessidade, o conselho fará um ofício e encaminhará
para a subprefeitura.
A Sra. Sônia levantou a importante questão sobre resíduos, descarte incorreto,
compostagem, desconhecimento sobre materiais recicláveis. Inclusive, além de
Sônia, os conselheiros Guilherme e Francisco também possuem experiência nessa
área. Ao levantar essa questão, todos os conselheiros contribuíram com diversas
ideias do que o conselho poderia fazer pela região sobre o tema como, por exemplo,
palestras em escolas, revitalização em áreas públicas ou áreas de descarte
incorreto de resíduos, cartilhas informativas, publicações nas redes sociais, eventos.
Diante disso, foi decidido que esse é um assunto a ser discutido e planejad em uma
Reunião Extraordinária.
Informes gerais:
● Foi decidido em plenária que as redes sociais do CADES ficarão sob
responsabilidade das conselheiras Sônia e Isabela.
● A próxima reunião será 20/7.
● Teremos a 1ª Reunião Extraordinária no dia 6/7 às 19h e tratará sobre o
projeto de educação para a sustentabilidade (área temática: resíduos sólidos)
que o CADES AFC quer elaborar.
● Existe uma horta orgânica aberta para visitação ao lado do shopping Anália
Franco e do circo Moscou.
● Há um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal de São Paulo
04. Pronunciamento dos munícipes. O Sr. Fellipe Moutinho, ex-conselheiro do
CADES participou da reunião e detalhou o projeto “Córregos do Aricanduva” que foi
realizado em gestões passadas e teve o córrego Ipiranguinha escolhido por uma
empresa francesa (Phytorestore) para ser renaturalizado por conta de sua
particularidade de ter sua nascente acessível o que pode, inclusive servir para fins
didáticos, educacionais e turísticos. O projeto da empresa envolve a renaturalização
do córrego com uma proposta de jardins filtrantes em suas margens para tratar
esgotos e resíduos e tornar a água mais limpa. Imposta dizer que o Sr. Fellipe
contou que essa empresa é a mesma que tratou o rio Sena e está tratando o lago
do Ibirapuera. As tratativas estão ainda entre a empresa e a Prefeitura de São

Paulo. Passará por um estudo de viabilidade e caso seja aprovada deverá contar
com o apoio da subprefeitura AFC e do CADES.
05. Encaminhamentos finais
1. Emissão de termo de posse como conselheiro titular e convocatória para
assinatura do Sr. Diego de Oliveira Lessi.
2. Agendamento da 1ª Reunião Extraordinária do CADES AFC para tratar sobre
um projeto de resíduos sólidos.
3. Os conselheiros interessados em participar da Reunião Extraordinária
deverão anotar previamente suas ideias e sugestões a fim de deixar a
reunião mais objetiva possível.
Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil
______________________________
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Conselheiro Titular

______________________________
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Conselheiro Titular

______________________________
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Conselheira Titular

______________________________
Isabela Minelli D’Andréa
Conselheira Titular

______________________________
Eder Francisco Silva
Conselheiro titular

______________________________
Maria da Glória Gomes da Silva
Conselheira titular

______________________________
Sônia Regina Martinez Shimada
Conselheira Suplente

Conselheiros indicados pelo Poder Público
______________________________
Clóvis Santos Ferreira
Titular - subprefeitura/AF

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Ata elaborada e aprovada na 4ª reunião ordinária de 22/06/2022 e assinada
digitalmente pelos conselheiros presentes.

