
M’ Boi Mirim

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CADES, SUBPREFEITURA M’ BOI

MIRIM  ABRIL  DE 2022

No dia 04 de abril de 2022 às 10h foi realizada 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:

Rosilei A. Ramos Hakime (SUB-MB), João Pedro de Matos Almeida( Conselheiro
Primeiro Secretário) Genesio da Silva ( Conselheiro), José Vianes da Silva
(Conselheiro), Wilson da Siva Galvão (Conselheiro), Maria dos Anjos Pires da Silva
( Conselheira), Elisangela de Jesus Dias(Conselheira), Cristiane Costa da Silva
( Conselheira).

Iniciamos a reunião com a palavra da Rose aos conselheiros, onde a ata  da reunião
passada foi lida, revisada e assinada por todos os Conselheiros, para que a mesma seja
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Foi entregue a documentação do CADES da gestão passada ao Conselheiro e Primeiro
Secretário, João Pedro Matos.
Lembrou mais uma vez que o  meio de comunicação oficial do CADES e o e-mail, que
o CADES não é para fazer política ou para interesses próprios e também que o canal
de solicitações de serviços  é  através do SP 156.
Também  avisa que já foi elaborado oficios para as secretárias de Educação, Saúde e
Assistencia Social, solicitando indicações de conselheiros  sendo um titular e um
suplente de cada respecitivas secretarias.
Que ainda vai fazer convites para a SABESP, ENEEL, GCM e APAs das UBSs, para
estarem presentes na próxima reunião.

Maria dos Anjos deixa claro sua opinião contra a construção de moradias e prefere
preservação e a revitalização da área, pois tem nascentes no local, e prefere retomar os
Parques Lineares o Parque Cavalo Branco e o Parque Bombeiros.



Genésio diz que seria melhor tornar uma Área de Proteção Ambiental (APP) que
ainda não está oficializada.

Maria dos Anjos solicita mais uma vez que convide para participar das reuniões do
conselho a ENEEL, SABESP, Ministério Público, Defesa Civil, GCM, APAs, Meio
Ambiente, Eco-ponto e CONSEG.
Pede também Eco- ponto no Fundão, ainda disse que o Bom Prato que está sendo
construído no Piraporinha, deveria ser construído lá no Fundão, acha que lá o povo
tem mais necessidades.
Fala que a Praça Benjamim Consim, esta toda destruída precisando de reforma.

Genésio pede um oficio pra SABESP fazer vistoria no Parque M’ Boi Mirim nº 70100,
esgoto a céu aberto, pede que o dia que eles forem vistoriar que avisem para um
conselheiro acompanhar a visita junto com a SABESP.

José Vianes (Índio) pede ajuda na zeladoria para as UBSs, pois precisam de remoção
de arvores, pede lixeiras na AV. Guarapiranga e Capinação na Rua Ravi.

Os conselheiros pedem a confecção do crachá de identificação seja pela SVMA ou
pela Subprefeitura.

Maria dos Anjos comentou sobre a ideia de uma revitalização na Praça Jose Domingos
Martins – CEP: 04945-110, com equipamentos de ginástica e pista de skate para as
crianças que estão usando improvisos, informa que já foi feito abaixo assinado na
gestão passada do CADES e nada foi feito.

Cristiane prometeu na reunião de março uma lista de materiais que podem ser
reciclado, não conseguiu trazer hoje, mas vai mandar pra todos no ZAP, avisa que a
Cooperativa Ponte Baixa de Reciclagem recebe caixas de elite e isopor, podem deixar
em consignação depois eles pagam.

Wilson avisa que na AV. Luiz Gushiken não tem tampa de ferro nos bueiros,que os
bueiros estão cheios de madeiras que jogam dentro, SABESP tem que repor as tampas
de ferro.

A Conselheira e Segunda Secretaria Elisangela, diz que estamos todos com o mesmo
propósito e em seguida pede ajuda sobre o problema que está tendo na rua dela, a falta
de CEP na região da Chácara Bananal e o pedido de regularização foi negado mesmo
tendo Luz, Água, Asfalto e Coleta de lixo. Foi respondido que talvez deva se tratar de
uma zona de loteamento ilegal. Fala também
sobre a possibilidade de conversar com os ecos- pontos da prefeitura e os particulares,
para que na calçada dos particulares possa ter os da prefeitura.
Disse que os APAs poderiam ser mais divulgados e eles conhecerem o nosso trabalho
também, porém Genésio replicou nos informando que o processo dos APAs é
diferenciando entre Estado e Município.



Josemar Presidente do CONSEG JD. Ângela, disse que a área deve ter sido loteada
clandestina, o posseiro loteou da forma dele, por isso falta o CEP. O regimento do
CADES foi divulgado para todos e poderá ser revisado.

Rose avisa que a SVMA ira acontecer o curso de capacitação dia 6 de abril das 19h00
às 21h00, será online, que podem mandar os nomes para participarem.

Tivemos a participação da Agente de Paz Ivanir que atua no Parque Guarapiranga com
o projeto de Cultura de Paz, Feirinha Ecológica, Horta comunitária, educação
ambiental e Yoga.
Foi colocado em votação o Coordenador Adjunto do CADES, o Conselheiro Genesio
da Silva foi eleito por unanimidade para ser o Coordenador Adjunto.

Pauta para a próxima reunião dia 02/05 /2022:

Disponibilização da data do Plano diretor referente ao empreendimento habitacional
do Fundão.

Foi sugerida uma ordem de fala, para assim melhor organizarmos a reunião.

A reunião foi encerrada às 12h05

Ata aprovada em 02/05/2022

Assinam os Conselheiros

1) José Vianes da Silva
2) Maria dos Anjos Pires da Silva
3) Wilson da Silva Galvão
4) Genésio da Silva
5) Cristiane Costa Silva
6) João Pedro de Matos Almeida

Lista de presença na reunião Ordinária

1) José Vianes da Silva



2) Elisangela de Jesus Dias

3) Maria dos Anjos Pires da Silva

4) Genésio da Silva

5)  Wilson da Silva Galvão

6)  João Pedro Matos Almeida

7)  Cristiane Costa Silva

8)  Rosilei Aparecida R. Hakime (Rose)

9)  Ivanir de Sousa

10)  Paulo Sousa Soares

11)  Josemar Virgovino de Sousa

Conselheiro Luiz Alves dos Santos Filho comunicou que não compareceu à reunião
devido a troca do horário do seu trabalhando.


