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Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (20/03/2019),
às dezenove horas e trinta minutos (19h30min) iniciou-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
Subprefeitural Aricanduva/Formosa/Carrão. Estavam presentes, conforme a
lista de presença:
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Conselheiros do Poder Público: Claudio Peres Munhoz Junior SP-AF),
Vitória Kimi Suzuki (SVMA).
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Conselheiros da Sociedade Civil: Felipe Garcia, Thais Baldassi, e Marilena
Luciano. (titulares).
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Visitantes: Rosana Nakajune dos Santos Rodrigues.
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Ausentes: Fellipe Moutinho, Claudia Gottsfritz, Halana Amorim e Renata Facini
(titulares); Ilídio Martins (suplente), Eli Pinto (GCM) e Sonia Cardoso (GCM),
Presidente do CADES-Aricanduva: Fernanda Maria de Lima Galdino
(Subprefeita - SP-AF)
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A pauta da reunião continha:
01. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de Fevereiro de 2019;
02. Proposta do Conselheiro Titular Felipe Palma, verificar a possibilidade da
Subprefeitura e da secretaria do verde doar mudas de "lírios da paz" ou outras
que sejam de ornamento, com objetivo de realizar um novo plantio em uma
área próxima ao Córrego lpiranguinha;
03. Instalação de novas lixeiras e manutenção das que estão avariadas pelas
ruas dos bairros que compete ao CADES-AF, Aricanduva/Formosa/Carrão;
04. Possibilidade da instalação de lixeiras inteligentes, em pontos estratégicos
dos bairros, como parques, áreas revitalizadas, escolas públicas e na própria
Subprefeitura;
05. Pronunciamento de munícipes;
06. Atualizações sobre o projeto "Águas de São Paulo: Bacias da Leste";
07. Agradecimentos ao Sr. Alexander Tomaz Nobre por atualizar o site do
CADES-AF;
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Abertura da Reunião, pelo 1° Secretário do CADES-AF, Claudio Peres
Munhoz Junior que primeiramente deu boa noite a todos. Em seguida, deu-se
início ao primeiro item da Ordem do Dia. 1 - Aprovação da Ata da Reunião
Ordinária de Fevereiro de 2019. Os conselheiros que estiveram presentes na
reunião _?rdinária de fevereiro leram a ata da reunião e assinaram para a sua
aprov_a~~º - 2 - Proposta do Conselheiro Titular Felipe Palma, verificar a
P,<?~s1b1hdade ~a Subprefeitura e da secretaria do verde doar mudas de
Imos da paz ou outras que sejam de ornamento, com objetivo de
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realizar um novo plantio em uma área próxima ao Córrego lpiranguinha Felipe Palma (Cons. Titular) denunciou a situação de descarte irregular
encontrada na rua Estanislau Bonk Filho; nº 49 - Parque Santo Eduardo , São
Paulo - SP, 03384-030 . Cidadãos da região estão descartando variados tipos
de materiais, prejudicando o meio ambiente. Com isso a primeira decisão do
CADES-AF foi a denúncia a Subprefeita Fernanda Galdino sobre o descarte
irregular. Adernais , Felipe pediu orientações a Cons.ª Vitória Suzuki (SVMA)
pa ra realização de um plantio com objetivo de melhorar a condição visual e
assim, diminuir o descarte. Com isso, Vitória sugeriu corno primeira opção
entrar em contato com a Subprefeita Fernanda Galdino, para a mesma
re_
m ediar urna possível parceria com a SOMA. Corno segunda opção, Vitória
afir'"!1ou que seria possível ligar para o viveiro de mudas do Parque do Carmo,
pedindo mudas de Lírios da Paz, posteriormente pedir um transporte a
subprefeitura e por fim, o Cons. Felipe Palma disse que é viável efetuar uma
parceria com o Colégio Soter para obter mão de obra.
3 - Instalação de novas lixeiras e manutenção das que estão avariadas
pelas
ruas
dos
bairros
que
compete
ao
CADES-AF,
Aricanduva/Formosa/Carrão. Os Conselheiros presentes na plenária de
março compartilharam informações acerca da situação das lixeiras que
competem a Subprefeitura Aricanduva/Forrnosa/Carrão . Muitas necessitam de
manutenção, e em alguns locais, instalação de novas lixeiras. Com isso, o
Cons. Cláudio Peres se comprometeu a entrar em contato com a (S.L.P.U)
Supervisão de limpeza Publica Urbana, pedindo urna revisão da situação e as
devidas providências para sua manutenção. 4- Possibilidade da instalação
de lixeiras inteligentes, em pontos estratégicos dos bairros, como
parques, áreas revitalizadas, escolas públicas e na própria Subprefeitura.
O Cons. Felipe Palma comentou sobre a eficácia de lixeiras inteligentes, além
de apresentar alguns modelos disponíveis no mercado. Com isso, foi decidido
que o CADES-AF iria apresentar urna proposta com orçamento e um ofício
para verificar a possibilidade de instalação de urna lixeira inteligente na
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão.
5 - Pronunciamento de munícipes. A munícipe Rosana Nakajune dos Santos
Rodrigues se pronunciou durante a plenária para denunciar carros
abandonados na rua Medeiros Furtado, altura do nº 156, próximo à praça
Sampaio Vidal, Vila Carrão. O Cons. Cláudio Peres se comprometeu em
verificar a situação e denunciar através do _portal 156 da Prefeitura de São
Paulo. 6 - Atualizações sobre o projeto "Aguas de São Paulo: Bacias da
Leste". A Cons.ª Marilena Luciano notificou ao conselho que as escolas
participantes desse projeto já marcaram as datas para in_iciar a~ cole~as _e
análises da água dos córregos adotados. Juntamente, enfatizou a 1mportanc1a
do CADES-AF no acompanhamento das instituições Santa Marina e Colégio
Soter, principalmente com relação as autorizações de imagem_ dos alun?s e
fichas técnicas das coletas. Além disso, os demais conselheiros sugeriram
tocais para a segunda etapa do projeto "Visita a N~scente "cº"!º o P~rque da
Agua Branca, localizado na Barra Funda, entao . ~ Co~s. Manlena se
comprometeu a entrar em contato com a adrn1rnstraçao do local. 7Agradecimentos ao Sr. Alexander Tomaz N~bre i:>ºr atualiz~r o site do
CADES-AF. O Cons. Fellipe Mountinho comunicou via rede social que ~ Sr.
Alexander Tomaz Nobre (Supervisor da área de Cornunica~ão da Subprefe1tura
Aricanduva/Forrnosa/Carrão) realizou atualizações no site do CADES-AF,
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feito. Para a pauta da
então os conselheiros manifestaram gratidão pelo
conselheiros decidiram que
próxima Reunião Ordinária (17/04/2019), todos os
para inclusão de itens na
enviarão as sugestões durante as próximas semanas
Cons .ª declarou encerrada a
pauta . Não havendo mais assunto a ser tratado, a
ata foi lavrada por Claudio
reunião às vinte e duas horas (22h00min). Esta
Peres Junior, 1º Secretário do CADES-AF.

Fernanda Maria de Lima Galdino
Presidente do CADES Aricanduva

Conselheiros eleitos pela Sociedade Civil
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Conselheiro Titular

Marilena Moraes Luciano
Conselheira Titular

Thai sFrn ande s Baldassi
Conselheira Titular

Conselheiros indicados pelo Poder Público

audio Peres Munhoz Junior
(SP-AF/1° Secretário)

São Paulo, 26 de março de 2019.

Ata aprovada na reunião ordinária de l }
conselheiros presentes.

/ O '1 / Ja 15 e assinada pelos

