
ATA DE REUNIÃO DIA 6 DE JUNHO DE 2022

No dia 06 de junho de 2022 às 10:25 foi realizada a reunião Ordinária do 

Cades (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 

Cultura de Paz) M’ Boi Mirim no auditório da Subprefeitrura Regional de M’ Boi 

Mirim, na qual estavam presentes representantes do poder público e da sociedade 

civil, a saber:

          A reunião conta com as presenças da Coordenadora (MB) , Conselheiros da 

Sociedade Civil, Conselheiros do Poder Público e convidados de outras secretarias.

 A reunião inicia  com a palavra da Rose e João Pedro aos conselheiros, 

Rose comprimenta a todas relata que vai iniciar a reunião somente com quatro 

Conselheiros da Sociedade Civil. A ata da reunião passada foi lida, revisada e 

assinada por todos os Conselheiros, para que a mesma seja publicada no Diário 

Oficial da Cidade  de São Paulo. 

Rose justifica as faltas dos conselheiros e que um conselho que não tem 

comprometimento fica difícil de continuar e que as reuniões dos CADES são abertas 

à participação de todos.

Ruth – SVMA, se apresentou e compos a mesa, fala sobre a responsabilidade 

dos Conselheiros e que se for preciso, nova eleição ocorrerá somente em dezembro 

para recompor o pleito, mas que focaremos em quem estiver comparecendo e será 

feita notificações para esses ou até mesmo o desligamento.

Ainda não há plano de trabalho e o Regimento Interno está pendente de 

aprovação.

            fala sobre os cursos de capacitação dia 14 de junho sobre Portal 156. Relata  

um encontro para a Virada ODS (Agenda 2030) com todos os conselheiros dos 

CADES da Cidade de São Paulo, sendo dia 9 de julho na UMAPAZ inicio ás 9h30 

(objetivo do movimento Sustentável), e coloca – se  a disposição de todos.

Conselheiro Wilson fala sobre a invasão dos córregostem que ser deixado 

20 metros de cada lado e as calcadas estão em pessímas condições, a lei das 

calçadas que foi aprovada não esta sendo respeitada, que medidas precisam ser 

tomadas,              



Ruth responde que isso é uma questão de fiscalização específica da 

Subprefeitura e que poderia  ser convidado a participar da reunião com o chefe da 

zeladoria. 

Conselheiro Wilson fala também sobre a falta de cuidado do pessoal que 

cortam as gramas e acabam prejudicando as mudas de árvores e que precisa 

identificar essas mudas e a equipe devidamente treinada. 

Edson do  Administrador do Parque Guarapiranga sugeri uma placa de 

identificação  nas árvores, para melhor fiscalizar.

Ruth propõe que pode falar com a Priscila sobre isso e recomenda fazer 

registos desses casos.

            Roseli fala sobre a praga de cupins na região que muitas vezes não é 

tratada e que foram plantadas árvores na calçada da  Rua Margarida Amarela altura 

do 1113 na  Vila Calu um lado tem 50 centímetro de calçada e do outro lado 

plantaram 7 árvores  em um canteiro pequeno sem planejamento e que atrapalha os 

moradores na travessia, principalmente os com mobilidade reduzida já que também 

não há calçadas e que isso deve ser levado em consideração, pois não adianta 

plantar uma árvore sem pensar no futuro.

Os conselheiros deixam explicito  que a  Rute representante da SVMA esteja  

presente nas reuniões.

O gestor Bruno informou que na Semana do Meio Ambiente houve eventos 

no CEU Vila do Sol e Jardim Ângela e que orientaram a participação da população 

no Portal 156.

Josemar  fala que é preciso de medidas para a nossa região que vem sendo 

devastada a cada ano que passa.

           Conselheira Maria dos Anjos pergunta sobre restauração de praças e as 

árvores que ficam nas calçadas e se tem fiscalização, as praças precisam de 

reformas, questiona a colocação de aparelhos de ginastíca nas praças, relata que as 

crianças brincam nas ruas e as ruas estão a Deus dará a região precisa ser mais 

bem cuidada. Cobra a  verba do café  para os conselheiros  e ainda fala  que a água 

do bebedouro é de torneira, Rose informa que até o momento não foi falado nada 

sobre café, quanto a água é a mesma que todos os funcionários da sub tomam, que 

se a Maria dos Anjos quiser da pra ir até o deposíto para ver os galões de água que 

são comprados para consumo de todos os funcionários da Subprefeitura.

             Conselheiro José Vianes (Índio) fala que já mandou várias demandas na 



área de poda de árvores, não foi atendido, anda pelo JD. São Lúiz os moradores 

cobram as demandas que não foram atendidas, e que tem árvores que necessitam 

ser cortadas dentro de UBSs, que passa o dia todo tentando abrir chamado no 

Portal 156, mas não consegue.

               Rose avisa que o Regimento Interno do CADES M’ Boi Mirim 2022/2024 

tem que ser aprovado para que seja publicado logo no Diário Oficial.  

Foram entregues os certificados do CADES aos conselheiros presentes à 

reunião e as fotos para a confeção dos crachás foram tiradas assim que a reunião 

foi encerrada.

          

Justificativa por falta de Conselheiros na reunião: 

Conselheiro Luiz Alves avisou que está viajando para Minas Gerais, 

resolvendo problemas familiares.

 Conselheira Elisangela avisou que está trabalhando neste dia e não 

conseguiu folga. 

 Conselheiro Genésio avisou que estava em vistoria com a SABESP na região. 

A reunião foi encerrada às 12h.

Pauta para a próxima reunião dia 04/07/2022:

Tentar agendar visita nas áreas com o Subprefeito João Paulo. 

Entrega de crachás aos Conselheiros.

Confirmar aprovação do Regimento Interno do CADES.

Ata aprovada em 04 /07/2022

Assinam os Conselheiros da Sociedade Civil 

1) Maria dos Anjos Pires da Silva
2) João Pedro de Matos Almeida



3) Wilson da Silva Galvão
4)  Jose Vianes da Silva

Lista de presença na reunião Ordinária

1) José Vianes da Silva

2) Wilson da Silva Galvão

3) Maria dos Anjos Pires da Silva

4)  João Pedro Matos Almeida

5) Rosilei Aparecida R. Hakime (Rose)

 6)Pedro Lopes 

 7) Edson Aparecido da Silva 

8) Marlene Alves Teixeira da Silva 

 9)  Marly Terezinha de Conti Cannavó

10)  Bruno de Oliveira Santos Saito

11)  Roseli Josè Sabino

12) Sonia Leandro dos Santos

13) José Vigovino Sousa


