
ATA DE REUNIÃO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 
2022

           No dia 07 de novembro de 2022 às 10h30 foi iniciada a reunião Ordinária do 
CADES (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz) da Subprefeitura de M’ Boi Mirim, na qual estavam presentes 
representantes do poder público e da sociedade civil: 

     Na reunião de hoje vou fazer a leitura da ata da reunião passada na qual não foi 
feita ata, pois os Conselheiros primeiro e segundo secretários não vieram e nem o 
Coordenador Adjunto, são eles quem elabora as atas, eu sendo Coordenadora estou 
elaborando as atas, mas não é minha função, não teve justificativa por falta dos 
conselheiros, tive que elaborar uma ata da reunião de outubro para que publicassem 
no Diário Oficial, para que não prejudicasse mais o CADES M’ Boi Mirim.

           A reunião conta com as presenças da Coordenadora (MB), conselheiros da 
sociedade Civil, Conselheiro do Poder Publico e convidado.

          Foi relatado que a reunião de hoje será realizada com apenas dois 
Conselheiros da Sociedade Civil, uma conselheira do Poder Público e o convidado 
da Sabesp.

         Peço desculpas aos presentes, pela falta dos conselheiros, e que da forma que 
esta o CADES não pode ficar, devido falta de comprometimento dos conselheiros 
em participarem das reuniões.

Seguindo o Regimento Interno o Conselheiro que ausentar em três reuniões 
consecutivas, já esta desligado do CADES, tenho os nomes dos conselheiros:

Monica Martins Dias de Andrade

Marcia Moura Sena

Ivo Mariano da Silva

Luiz Alves dos Santos Filho

João Pedro de Matos Almeida, comunicou que não vai mais participar do CADES 
como Conselheiro, pois foi efetivado no trabalho.

          Teremos que ter novas eleições mesmo, pois tivemos 11 conselheiros eleitos 
e só seis a oito comparecem nas reuniões, três conselheiros nunca apareceram nas 
reuniões este ano de 2022, devido isso eu como Coordenadora irei comunica-los 
que serão desligados do CADES M’ Boi Mirim, segundo o regimento Interno 
aprovado na reunião de 1 de agosto.



         Esse comunicado teve concordância dos Conselheiros Wilson e José Vianes, 
que são os únicos Conselheiros que nunca faltaram às reuniões.

         José Vianes relata que também é conselheiro do Conselho Municipal 
Participativo e que não esta conseguindo nada, e que foi até a Casa Civil falou com 
a Carol e relatou na ela a situação do CMP, acha que agora o conselho vai começar 
a se desenvolver.

         Wilson contou que ele e o Jose Vianes participaram do dia da limpeza na 
Praça do JD. Letícia.

          A conselheira Elisangela chegou a reunião as 10:h45  disse que iria assinar a 
lista de presença , mas que não poderia ficar na reunião pois estava com dores de 
dente e depois que passasse em consulta iria trabalhar.

         Foi enviado o link da reunião da SVMA  que fez uma apresentação do Plano 
Diretor SP, mas nenhum conselheiro participou, e também não teve nenhuma 
proposta apresentada pelos Conselheiros do CADES.

          A Conselheira Maria dos Anjos solicitou ajuda do CADES para elaborar um 
abaixo assinado solicitando uma unidade do CRAS no extremo Sul, lá no JD Vera 
Cruz, foi entregue a Coordenadora, mas estava faltando o restante de assinaturas, 
tem que trazer o restante das assinaturas para que seja encaminhado a SMADS.

         Marlene disse para encaminhar direto para a secretaria (SMADS) solicitando a 
implantação e apresentado o local para visita.

 

Justificativa por falta dos Conselheiros na reunião de novembro: 

  Conselheiro Genésio comunicou que estava em atendimento na saúde novembro 
azul, onde ele é conselheiro também.

          

        A Coordenadora Rose encerra-se a reunião, agradecendo a presenças.

      Neste momento chega o Conselheiro do Poder Publico Edson Aparecido, que 
comunica o seu atraso devido estar administrando mais de um Parque, fala que  
esta corrido, e assina ainda a lista de presença.

Ata aprovada em 5/12/2022

Lista de presença na reunião Ordinária:

1) José Vianes da Silva



2) Wilson da Silva Galvão

3) Maria dos Anjos  

4)  Genesio da Silva 

5) Marly Missaka Pellini

 6) José Anacleto Andrade

Ata elaborada pela Coordenadora Rose


