
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CADES, SUBPREFEITURA M’ BOI 

MIRIM  MAIO  DE 2022

No dia 02 de maio 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 de M’ Boi Mirim.

          A reunião contou com as presenças do Subprefeito( MB), Coordenadora (MB) , 

Conselheiros da Sociedade Civil, Conselheiros do Poder Público e convidados de outras 

secretarias.

Iniciamos a reunião com a palavra da Coordenadora  Rose dando as boas vindas a 

todos os presentes e  o Conselheiro João Pedro fez a leitura da ata da reunião passada, onde a 

mesma foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros, para que seja publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. 

O Subprefeito João Paulo Lo Prete faz um breve relato sobre atendimento da 

subprefeitura, coloca a disposição  o gabinete para atendimento das demandas,  fala sobre a 

importância de outros setores  estarem participando do CADES também. Reforça que  tem o  

Portal 156 para abrir protocolos de tendimentos. Subprefeito João Paulo  relata que teve uma 

reunião com o Prefeito Ricardo Nunes, que pediu ações com o meio Ambiente. Foi ressaltada 

a importância da multidisciplinariedade entre SVMA e outras Secretarias Municipais. A 

Subprefeitura como um centro a frente dos serviços, divulgação de todos para um melhor 

atendimento, pois a subprefeitura sozinha não consegue e por isso a importância de ter uma 

ação conjunta para ter uma solução.

 Marlene de SMADS pergunta o que é o CADES?

 Rose explica que é um Conselho Regional de Meio Abiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura e Paz, que esse conselho cuida do verde e meio ambiente.

 Avisa também que os crachás de identificação para os conselheiros serão 

disponibilizados pela Subprefeitura, por isso solicitou as fotos para os conselheiros. 

A Conselheira, Maria dos Anjos, disse que na Rua Benjamin Consim tem um esgoto  
próximo a uma creche na região do Jardim Vera Cruz,  disse também que mora próximo a 
represa  estão perdendo as matas no entorno da represa.



           Subprefeito João Paulo à responde, dizendo que ela pode passar mais informações para 

a Rose  para abrir um chamado de fiscalização. Fala também sobre as ações da OIDA 

(Operação Integrada de Defesa das Águas) e sobre o projeto da SABESP Nova Guarapiranga 

para limpeza e regularização de esgotos.

             Rose fala que ainda vai fazer convites para  ENEL e APAs das UBSs, para estarem 

presentes na próxima reunião.

O Inspetor Tarcísio Comandante da Guarda Civil Metropolita (GCM) disse que agora  

a área de atuação  da (GCM M’ Boi Mirim) abrange a mesma área da Subprefeitura  ficará 

mais fácil o acompanhamento de fiscalizações e até nas invasões; Informa que o número de 

atendimento da GCM é o 153.

Conselheiro Wilson nos diz que mora na região há 40 anos, é  uma luta muito séria, 

mas o problema é a execução das soluções dos problemas, por exemplo a Lei das Calçadas e 

que o pessoal invade as marges dos córregos  no qual tem que deixar 20 metros de cada lado, 

mas ninguém respeita,  as praças precisam de mais zeladoria.

          O Subprefeito disse que há fiscalização, mas por conta da pandemia e aposentadoria de 

funcionários, que só tem 4  Agentes Vistores, e só um agrônomo  o efetivo ficou  menor; E 

complementa que em agosto de 2021 foi feita uma manutenção preventiva e corretiva na 

Piraporinha e  no Copacabana para as chuvas de 2022. Fala que  o  Coordenador Ganen tem 

uma equipe que cuida de zeladoria. Depende de emendas parlamentares para obras grandes, 

brinquedos e aparelhos de ginastícas nas praças também precisa ser por emendas; que a 

subprefeitura M’ Boi Mirim não tem mais tapa buraco esse serviço é prestado pela secretaria.

          Edson Administrador do Parque Guarapiranga avisa que o parque já esta aberto, mas 

ainda tem  muitos problemas.

           Anacleto da SABESP disse que faz parte da ( OIDA) que executaram 4 ações em 2021 

e que já teve 2 ações em 2022.

           Conselheira Cristiane diz que na Rua Manuel de Siqueira está alagando e que as 

drenagens no Piraporinha foram eficazes. 

O Conselheiro Ferreira  do Club Náutico disse que a onde foi feita canalização na 

Funcionários Públicos, pergunta se no  espaço que poderia se tornar uma praça e não ser 

invadido, fala que o lago está muito sujo precisa de limpeza.

O Subprefeito recomendou que seja feito um abaixo-assinado e encaminhar para a 

Câmara Municipal pedindo a praça, quanto a limpeza faça o pedido atraves do portal 156,  

depois  passa para Rose  para encaminhar para o Nonato, pois ele trabalha muito.

O Conselheiro Genésio  pede desculpas pelo atraso e agradeçe a participação das 



outras autoridades  convidas. Fala sobre o esgoto que esta passando pelo Parque M’Boi Mirim 

e indo até o Parque do Lago e diz que no dia que a SABESP for fazer a vistoria alguém do 

CADES possa estar presente para acompanhá-los. Fala também sobre roçagem  do mato no 

córrego Monteiro da Silva,  sobre a importância da participação do Orçamento Participativo e 

da Subprefeitura.

        Marlene de SMADS fala  que atendem variaos CCAs e CCJs tem muitos locais de 

atendimentos na  região e as ações do CRAS M’ Boi E CRAS Angela e também o CREAS.

        Rose fala sobre o curso de capacitação do Portal 156 que todos os conselheiros é bom 

participar para entender como funciona.

Houve mais uma vez a cobrança da presença de um representante da SVMA na 

reunião.  

O Conselheiro José Vianes, fala sobre os protocolos da SABESP que não foram 

atendidos  ainda e que agora com a participação  da SABESP nas reuniões serão tratados com 

eles para verificarem e dar um retorno.

Pauta para a próxima reunião dia 06/06/2022:

Atendimento dos protocolos.

Tentar agendar visita nas áreas com o Subprefeito João Paulo. 

Ata aprovada em 06 /06/2022 

A reunião foi encerrada às 12h

Assinaturas:

1) ____________________________________________________

2) ____________________________________________________

3) ____________________________________________________



4) ____________________________________________________

5) ____________________________________________________

6) ____________________________________________________

7) ____________________________________________________

8) ____________________________________________________


