
ATA DE REUNIÃO DIA 5 DE SETEMBRO DE
2022

No dia 05 de setembro de 2022 às 10h30 foi realizada a reunião Ordinária do
CADES (Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e
Cultura de Paz) M’ Boi Mirim na sala de licitação (pois o auditório estava sendo
usado pela SEHAB, pra recadastramento de Aluguel Social) da Subprefeitura de M’
Boi Mirim, na qual estavam presentes representantes do poder público e da
sociedade civil, a saber:

A reunião conta com as presenças do vice Coordenador (MB), conselheiros
da sociedade Civil, e convidados.

Iniciamos a reunião com a palavra do vice Coordenador Pedro Lopes, dando
boas-vindas a todos os presentes, a Conselheira Elisangela Dias fez a leitura da Ata
da reunião passada, onde a mesma foi aprovada e assinada por todos os
Conselheiros presentes, para que seja publicada no Diário oficial do município de
São Paulo.

O vice Coordenador Pedro Lopes fez a seguinte sugestão, que não são viáveis
visitas dos Conselheiros neste momento de Eleições - onde todos concordaram.  Foi
adicionado o nome da conselheira Cristiane, no grupo de trabalho.

A Conselheira Maria dos Anjos juntamente com os demais conselheiros
sugerem uma reunião em visita ao “Fundão” – região do estremo sul da M’BOI
Mirim, Jd. Capela, Vila Calú, JD. Horizonte, JD. Vera Cruz, para discutir a
implantação do ECO-Ponto, retomada dos Parques Lineares, após visitas dos
conselheiros será feito um convite ao Subprefeito João Paulo para que o mesmo
veja a possibilidade de serem encaminhados e executados nossos pedidos
(demandas).

A Conselheira Maria dos Anjos faz a seguinte observação, quando o
conselheiro fizer uma denúncia que seja formalizada em nome do CADES, para que
os conselheiros sejam preservados.

O conselheiro Genésio solicita a revitalização de todas as praças públicas da
região de M’BOI Mirim.

A Conselheira Cristiane pede ao Conselheiro Genésio, que seja relate os
nomes das praças públicas que necessitam de revitalização.

A Conselheira Maria dos Anjos relata que os Agentes de Promoção Ambiental
(ASPAS) fizeram revitalização na Praça Benjamin Cosin, no JD. Vera Cruz, a
revitalização foi feita no mandato anterior do CADES.  Fala que foi solicitada ao
CONSEG a revitalização das Praças, o Vice Coordenador Pedro Lopes explica que
cada conselho atua no seu setor de sua competência.



Gestor Bruno Agente de Promoção Ambiental CEJAM se coloca a disposição
de todos.

A Conselheira Maria dos Anjos pergunta se foram liberado, a construção de
casas pelo Meio Ambiente e o licenciamento (referindo-se as construções de casas
atrás da Vila do Sol) o Coordenador Pedro Lopes responde, que está liberado e
aprovado pela SEHAB.

A conselheira Maria dos Anjos fala que estão aparecendo bichos e animais
peçonhentos no terreno supracitado, ela sugere que os Conselheiros programem
uma visita ao local, e que gostaria que voltassem a fiscalização da CGM Ambiental
na área.

O vice Coordenador Pedro Lopes encerra-se a reunião agradecendo a todos
os participantes.

Justificativa por falta de Conselheiros na reunião de setembro:

Conselheiro João Pedro comunicou que não poderá comparecer está de
licença medica.

Conselheiro Luiz Alves comunicou que teve troca de escala no seu trabalho.

Pauta para a próxima reunião dia 03/10/2022:

Não houve sugestão de pauta pra a próxima reunião.

O vice Coordenador Pedro Lopes encerra-se a reunião as 12 h,
agradecendo a todos os participantes.

Ata aprovada em 03/10/2022

Assinam os Conselheiros da Sociedade Civil

Assinaturas:

Ata aprovada em 03/10/2022

Assinam os Conselheiros da Sociedade Civil

Assinaturas:
1) Maria dos Anjos Pires da Silva
2) Wilson da Silva Galvão



3) Jose Vianes da Silva

Lista de presença na reunião Ordinária 01/08/22

1) José Vianes da Silva

2) Wilson da Silva Galvão

3) Maria dos Anjos Pires da Silva

4)  Genésio da Silva

5) Elisangela de Jesus Dias

6)Cristiane Costa Silva

7) Pedro Lopes

8) Bruno Oliveira Santos Saito

9) Milton Lucio Sobrinho

Ata redigida pela Conselheira e segunda secretária Elisangela de Jesus.


