
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SISTEMA VIRTUAL DO

CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL E CULTURA DA PAZ DO BUTANTÃ – CADES-BT, COM INÍCIO

ÀS 19:30 E TÉRMINO ÀS 21:30, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022

PRESENTES:
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ:
Titular:
Antonio Sabino de Souza Neto
Suplente:
Maria Sampaio Bonafé

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE SVMA
Titular:
Solange Santos Silva Sánchez

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULARES:
Ana Luiza Dalcin Aragão
Angela Martin Baeder
Elio Jovart Bueno de Camargo
Julia Pedote Lourenção
Luciana Molinari Murakami
Maria Angélica Correia de Oliveira
Milena Saad MaluhyBournellis
Vinicius Pereira de Souza

SUPLENTES:
Ana Lucia Aurelio
Bianca Rezende Hartwig
Bruno Salerno Rodrigues
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TRANSCRIÇÃO DA REUNIÃO:
1) Sabino pergunta quem fará a Ata e Maria Bonafé se compromete a fazer a Memória da

reunião. Sabino fala que a reunião seria gravada.
2) Apresentação dos presentes
3) Sabino: Bruno, Angela e Ana Aragão se inscreveram pelo Whatsapp antecipadamente

para falar. O Bruno e o Elio falariam sobre corredores ecológicos
4) Bruno: haviam sido combinados alguns assuntos na reunião passada e que iríamos

organizar uma pauta e na reunião de hoje seriam definidas algumas normas de
conduta.

5) Luciana: achei que a Rute estaria nessa reunião para apresentar qual seria a função
do CADES e dos Conselheiros. Eu já fui conselheira, mas há pessoas que nunca
foram conselheiros e precisariam dessa primeira apresentação, bem como a leitura
do Regimento Interno. É burocrático, mas importante. Temos que tentar normatizar
algumas falas. O whatsapp é para recados, conversas rápidas. Outros assuntos e
documentos precisam ser passados por e-mail pois necessitam ser registrados. No
Whatsapp os assuntos se perdem.

6) Sabino: O que ficou tratado pela Maralina, a Coordenadora que saiu, e agora pela
Rute, é que o meio oficial de comunicação e registro é o e-mail.  O Whatsapp não é
oficial e é para trocar rapidamente mensagens.

7) Ana Aragão: eu, por exemplo, não concordo que tem que ser só coisa rápida. Acho
que tudo o que for relativo ao CADES e se precisar demorar um pouco mais ou ser
um pouco maior eu acho que pode sim. Não concordo com isso, de jeito nenhum.

8) Sabino: isso tem que ser votado. Vou abrir para que todos votem, inclusive os
suplentes.

9) Vinicius: estamos começando a reunião e não definimos a pauta. Vamos fazer aquilo
que havíamos proposto? Eu gostaria de fazer dois pedidos: manter os microfones
fechados enquanto os outros estão falando e que evitássemos ao máximo
interromper a fala do outro. Por favor, aguardar terminar a fala do outro para abrir o
nosso microfone. Vamos organizar essa pauta?

10) Luciana: eu já disse o que eu achava que a pauta tinha que ser Solange poderia falar
um pouco sobre o que é o CADES. Não adianta falarmos de outros assuntos se todos
não souberem o que é o CADES. Todos os Conselheiros deverão estar no mesmo
patamar acerca do que é o CADES.

11) Sabino: você falou sobre o Regimento Interno. Sugiro que vocês leiam o Regimento
interno, leiam o relatório da gestão passada e tudo o que nós passamos para vocês
para que todos tenham as mesmas informações antes de discutirmos. Eu acho uma
perda de tempo se nós lermos o Regimento Interno numa reunião. É muito demorado.

12) Solange: a Luciana disse que eu poderia falar sobre o CADES. Eu acho que sim, mas
prefiro fazer um combinado com a Rute porque certamente ela já deve ter algo
sistematizado e deve estar fazendo isso para apresentar para todos os CADES.
Prefiro deixar para uma próxima reunião, se vocês concordarem, e combinando com
a Rute para definirmos alguns tópicos. imagino que a Rute deve ter uma
programação para todos os CADES para colocar todos na mesma página.

13) Ana Aragão: estou na quarta gestão do CADES acho que a Solange poderia falar
qualquer coisa. Estou concordando tanto com o Vinicius quanto com a Luciana. O
que vc acha?
Solange: Não entendi muito bem mas acho que não é falar qualquer coisa. Tem que
ter algo sistematizado e, conforme já disse, imagino que a Rute tenha algo
sistematizado para fazer a mesma fala para todos os CADES. Não é o caso de fazer
alguma apresentação meio de improviso. Eu posso fazer isso mas tenho que
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conversar com a Rute para ver o que ela tem preparado. Você está na quarta gestão
mas há pessoas entrando agora e é importante ter algo preparado e organizado para
apresentar.

14) Sabino: concorda com a Solange pois a Rute falou comigo. Ela deve estar em outra
reunião, mas na próxima ela fará essa apresentação.

15) Vinicius: pergunta 1:o Bruno fez uma proposta de haverem duas apresentação, uma
mais formal com a Rute e outra que poderia ser com a própria sociedade civil.
Luciana, já que você levantou essa bola, poderia falar bem sucintamente qual o seu
olhar, qual o papel dos conselheiros. Pergunta 2: seguir para a pauta falando qual a
melhor forma de comunicação, ou tem outras pautas importantes que devam surgir
antes?

16) Luciana: eu acho que tem uma questão de pauta, que, apesar do Sabino falar que não
precisa ser hoje, deve ter uma reunião oficial onde temos que ler item a item do
regimento interno, para validá-lo. Acho que tem que constar que o Regimento Interno
foi aprovado por este Conselho.

17) Sabino: eu não sou nem a favor nem contra nada. Eu só coordeno e represento a
Subprefeitura. Se vocês acharem que deve ser feito numa reunião, façamo-lo.

18) Angela: eu acho importante essa fala inicial e formal. Eu comecei a fazer a leitura do
regimento e tive algumas duvidas e deverá ser feita sim, a discussão do regimento.

19) Luciana : Qdo cheguei no CADES não fazia idéia do que era discutido, nunca tinha
participado de reuniões. Vou fazer uma breve apresentação do que eu entendo do
que é o CADES. Qdo cheguei no CADES não fazia idéia, nunca tinha participado de
nenhuma reunião. Eu senti essa necessidade de entender qual era a função do
CADES. Vou fazer um breve resumo. Estamos para discutir as questões de meio
ambiente no território do Butantã, mas é importante tb escutar pessoas que estão
mais distantes, de outros territórios. Não tinha ninguém do Rio Pequeno e muita
coisa acontecia lá. Devemos chamar as pessoas da comunidade para escuta-las e
fazer um link entre o poder publico e a sociedade civil que nos elegeu. Em outros
momentos o CADES também é um órgão de fiscalização em alguns momentos. A
questão do Plano Diretor para ser discutida, está mudando algo aqui no Butantã, o
Zoneamento O que está acontecendo em função de zoneamento, parques previstos,
teve o PIU DO KOCHEY que tivemos que fazer várias discussões, análise, falar qual
era a opinião do nosso Conselho em relação ao Projeto, pois queriam construir torres
de 20 andares e é importante isso ser atribuído ao CADES. Quando eu falo que queria
uma comunicação por e-mail é porque justamente esses documentos, se postados
no Whatsapp eles se perdem e se trocamos esses textos no e-mail, eles ficam
guardados, arquivados.

20) Vinicius: vou fazer a velha prática da retomada para ajudar a fixar. Papéis:
propositivo, fiscalizatório, reflexivo, representativo e não deliberativo

21) Luciana: não deliberativo, mas podemos pressionar. Temos que ser muito receptivos
e trazer mais pessoas para cá

22) Angelica: Se não sairmos um pouco da nossa temática e acolhermos as demandas,
não iremos avançar. Temos que escutar as comunidades. Concordo com a Luciana,
lugar de repositório de informações, demandas, encaminhamentos, de documentos
produzidos, etc. tem que ser via e-mail. O whatsapp é para mensagens rápidas. O
e-mail é o repositório de informações sistemática pela gestão. Acho fundamental a
participação das comunidades e temos a missão de fazer escuta e encaminhar as
demandas. A participação das comunidades não pode ser cerceada. O governo tem
que ser pressionado de maneira coletiva. Passa pelo CADES para que possamos
fortalecer enquanto Conselho. Não é a figura da conselheira que encaminha a
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demanda, mas o Conselho Regional, e tem que olhas para todos, inclusive os que
não têm representantes aqui.

23) Solange: pegando um pouco a fala da Luciana que é de cobrar, pressionar, fiscalizar,
que são funções do Conselho, precisamos também conhecer um pouco das politicas
publicas e dos planos que estão formulados para fazer essa cobrança, o plano
regional da Subprefeitura, o Plano de Ação Climática, O Plano de arborização, e
outros. É preciso que conheçamos estes planos, não tão profundamente, mas termos
uma idéia do que eles propõem, de quais são os objetivos pra fazer essa cobrança de
uma forma mais qualificada. É importante colocarmos isso no horizonte, numa
agenda para que se conheçam todos estes instrumentos.

24) Angela: estou chegando agora e tentando me inteirar. Fiz parte do Conselho do
Município de Santo André durante 4 anos, mas cada conselho tem uma dinâmica e a
gente fica meio perdida.
Por exemplo, tomamos conhecimento do problema, como isso é encaminhado?  Pra
quem encaminha a demanda? Quem encaminha? Exemplo, sobre remanescentes da
Mata Atlantica? Queria saber como funciona na pratica os encaminhamentos das
demandas e como as informações voltam pra nós? Como encaminha a ação? Ex
como faz para manter as folhas na praça? Sabemos que na limpeza da praça não
deixam as folhas lá. Se viéssemos com essa demanda como encaminham as coisas?

25) Sabino: foi boa a colocação: a questão de folha nas praças é algo antigo que
ninguém está resolvendo. Tem que marcar com o pessoal de obras e com a
Florestano, porque parece que eles não aprendem. às vezes o conselheiro vem com
uma concepção de um projeto que ele tem , ele tem a idéia, a concepção, o
fundamento e tudo, só que ele esquece que o projeto precisa ser aprovado pela
Subprefeitura. A partir de uma boa idéia, vou citar o exemplo do Jardim de Chuva, a
Luciana trouxe a idéia do Jardim de chuva, o grupo apoiou, encampou e ela fez.
Depois, coitava teve uma decepção porque nós da Prefeitura não demos o devido
respaldo. Hoje poderíamos ter trinta, quarenta jardins de chuva na região.
Então , não adianta a pessoa fala sobre alguma coisa e depois vem com toda a
solução sendo que tem todo um caminho aí no meio. A idéia aqui é trazer para cá
para ser aprovada e aí a gente toca, com a participação ou não da subprefeitura e do
Verde.

26) Luciana: Na verdade fazemos de duas formas, solicita formalmente, protocola via SEI
que é um caminho o burocrático que existe dentro da Prefeitura.  A pessoa pega o
número do protocolo e vai acompanhando. Esses caminhos nós vamos descobrindo.
Se quiser saber sobre a Secretaria do Verde pede para a Solange e ela orienta como
encaminhar para quem deve ser. Tem que ir atrás mesmo. Temos que ser pró-ativos.
Precisamos estar sempre atentos, Bonafe e Solange podem dar os caminhos das
pedras. 27:21

27) Angelica: antes de chegar neste processo, no documento em si, qdo chega a
demanda há uma discussão para entender, onde ela está, quem está trazendo, pra
onde vai. Essa discussão tem que ter para que todos nos possamos opinar. Depois
de discutido o documento sai como CADES BUTANTÃ e tem o acompanhamento.
Não é só na reunião que se trabalha mas tem uma sistemática de processo para
continuar. Como registrar. As atas são registradas e vem para lermos e
complementarmos. Ao complementar colocam-se alguns pontos. Essa ata aprovada
torna-se um documento do coletivo e é encaminhada geralmente para a
Subprefeitura. O processo é cotidiano
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28) Vinicius: Aqui na Joia tem funcionado a gente fazer amizade com os funcionários,
conversar e construindo a rede, com o tempo consiga com mais facilidade fazer em
que as praticas se difundam para outros espaços.

29) Bruno: a vez que eu tive a melhor interlocução aqui na Benjamim foi com um pessoal
que estava deslocado, a área deles era o Campo Limpo e eles estavam fazendo a
roçagem aqui no Butantã. Fiquei desanimado. Se for cada vez uma equipe

30) Bonafé : nem sempre tem essa constância. Nessas gestões atuais de prefeitura nós
temos muito vai e vem de funcionários. Os vereadores nomeiam funcionários, dali a
pouco tiram e nós temos poucos funcionários de carreira, muitos comissionados e
nomeados que mudam a toda hora. Isso quebra toda a constância e é um fato;

31) Sabino A Sub tinha 330trabalhando e hoje temos 160, pois tem doença, tem
afastamento, tem troca. 34:36

32) Solange é importante mudar o contrato da prestação de serviços, incluindo práticas
que as empresas seriam obrigadas a fazer para não termos que depender daqueles
determinados funcionários. Essa questão das folhas deve estar prevista no plano de
arborização. Tem que fazer uma mudança os contratos de serviço para garantir um
treinamento mais qualificado para aqueles funcionários que estão na ponta e também
fazer uma educação ambiental mais direcionada. 35:51

33) Angela eu já tentei conversar e eles não deixam, porque eles fazem a medição dos
sacos, tem umas coisas meio malucas. Então esse lado que a Solange falou. Tem
uma praça que a concessão deve estar acabando .Poderia tentar batalhar agora. É
uma coisa interessante para tentar mudar

34) Bonafé: para começar da limpeza de córregos que é uma loucura porque quando eles
vão limpar o córrego eles arrancam aquilo que não precisa e eu vejo isso como um
problema seríssimo dentro da Prefeitura porque coordenadora de CPO muda, as
equipes mudam, é complicadíssimo nós conseguirmos atuar nesses contratos. Nós
já falamos muita acerca disso, pois eles vão limpar e cortam o que não devem, enfim,
eu não saberia como encaminhar isso porque na prática é muito difícil. Muitas vezes
não temos diálogo muito bom com o Coordenador de CPO. Isso pode até ser
discutido e gerar um documento escrito, algo consistente e que possa ser colocado
em prática. Atualmente isso está bem complicado se conseguir esse diálogo e, é um
problema grave em relação a todas as atividades: limpeza de córrego, de praças,
enfim, temos que arrumar um jeito para que isso seja incorporado. É uma tarefa para
nós. 38:23

35) Angelica: partindo disso, o Sabino acabou de falar de uma provável reunião com
CPO, com Florestana, com esse pessoal para entendermos o que eles fazem e depois
fazermos esse documento, que é imprescindível para podermos pressionar esses
contratos. É um absurdo. Na outra gestão isso já foi apontado. 39:02

36) Sabino: nós precisamos orientá-los e trazer o pessoal de obras, bater um papo com
eles, orientando para evitarem os erros que eles têm cometido. Eles arrebentam tudo
mesmo, entram com aquela máquina no córrego e arrebentam tudo. Recebemos a
reclamação de um córrego que estava cheio de objetos com sofá e outros objetos. Aí
eles enfiam a máquina para tirar tudo, inclusive a mata ciliar

37) Luciana: é importante que essas discussões sejam pontos de pauta para que
possamos divulgar isso e trazer mais pessoas para a reunião. É importante definir os
calendários, se as reuniões serão presenciais ou online. Online acaba sendo mais
difícil para trazer pessoas de fora, ou não. Vamos seguir com a pauta que tínhamos
proposto?
Sabino: sugiro que as reuniões sejam às quartas feiras, na Última do mês, às 19h.
Está colocado como sugestão. 41:30
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38) Vinicius: na ordem da pauta que colocamos aqui, falaremos disso daqui a pouco.
Vamos para a próxima. Perguntaram aqui se a gente tem um teto, acho que é duas
horas, vamos até 21h30

39) Sabino: é o horário previsto pelo regulamento de todos os CADES
40) Elio: queremos que a comunidade participe, mais pessoas participem e temos que

convidar as pessoas. Muitas participaram do processo eleitoral deveriam ser
convidadas a participar do CADES. Sugiro que convidemos essas pessoas para
participar, pois se mostraram muito interessadas.

41) Vinicius: isso poderia ser pauta para discutirmos, como incluir a sociedade civil nas
reuniões do CADES. Como os funcionários da prefeitura fazem o manejo das áreas
públicas é tb uma pauta que já vem da gestão anterior e os novos conselheiros
entendem também como uma pauta prioritária. Poderíamos deixar essas duas pautas
já previstas para as próximas reuniões como pautas prioritárias? 44:06

42) Elio: talvez pudesse formar GT com pessoas que possam pegar este assunto e tocar
isso 44:24

43) Bruno: de imediato, aquilo que o Elio falou, que já podemos proceder para a próxima
reunião que é convidar os candidatos não eleitos que tinham interesse em participar
das reuniões.

44) Vinicius: mas acho que primeiro isso precisaria ser debatido: se esse espaço aqui é o
espaço onde estaremos todos reunidos, os que não foram eleitos também e mais a
sociedade civil ou sem de repente nos teríamos um outro espaço para além desse
aqui mais inclusivo. Precisaríamos conversar um pouco sobre isso antes de
convidá-los efetivamente porque são coisas diferentes

45) Angelica: isso de fato, neste contexto, seria o GT. Todo mundo não vai cuidar de
tudo. As reuniões ordinárias mensais do CADES seriam abertas. Não dá para cercear
a participação das pessoas das reuniões do CADES Bt. Se for o caso seria uma
reunião extraordinária. 46:31

46) Elio: eu vinha participando do CADES no ano passado, fui muito bem recebido, acho
que foi uma atitude positiva

47) Bruno: comigo aconteceu o mesmo, por isso eu falei de maneira aberta. Em 2009 qdo
mudei pro Butantã acompanhei algumas reuniões, depois entrei em emprego e não
participei mais. É bem enriquecedor.

48) Vinicius: vamos partir para os outros assuntos e deixar esse assunto para ser
debatido num momento mais apropriado? Isso pode ser pauta para uma outra
reunião. Essa seria prioritária para a próxima reunião. 48:22

49) Sabino: pelo regulamento geral dos CADES, a participação dos munícipes é sempre
aberta, as reuniões têm que ser abertas.

50) Bonafé: seria importante definirmos os meios de comunicação entre os membros do
CADES, o que seria por e-mail e Whatsapp.

51) Vinicius: este seria o próximo item da pauta que será definirmos as regras de
comunicação. Tenho percebido entre nós um certo incômodo na comunicação por
whatsapp, que não está muito legal a maneira como estamos nos comunicando. Será
que poderíamos definir umas regras, tipo, qual finalidade do Whatsapp e do e-mail. O
que quiser documentar e registrar como algo oficial vai via e-mail. O Whatapp será
para comunicações mais rápidas. Nada será debatido pelo whatsapp e nem tomada
nenhuma decisão a partir dele. 50:43

52) Luciana: acho que algumas coisas podem ser mandadas para o Whatsapp para uma
coisa rápida, mandar uma ate pelo whats para facilitar. Documentos que precisam ser
guardados precisam ser enviados por e-mail. Pode até ser mandado pelo whats, mas
também para o e-mail. Perdi tudo que tinha nos últimos três anos no whats porque
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mudei de telefone. É importante o e-mail. Não ficar com discussões. É uma questão
de bom senso

53) Sabino- o órgão oficial aceito pelo CADES em geral é o e-mail e o whatsapp é
instrumento de recados. Qdo se coloca uma informação e o outro retruca, vc tem que
repetir o recado e corre o risco de perder. 54:01

54) Ana –eu vou na mesma linha que a Luciana colocou porque, desculpa a maneira
como eu vou falar, eu tenho um jeito de falar.... Acho uma insanidade, caso não fosse
possível usar o whatsapp, acho que ele deve ser usado da maneira como ele é usado,
por exemplo, todos os assuntos do CADES, todos os assuntos do CADES. Eu acho
que tudo o que tem que ser registrado oficialmente, seria registrado por e-mail.
Luciana perdeu as coisas, mas a gente tem um código através do qual se recuperam
os dados. Eu troco de celular com muita frequência e não perco as coisas, coloco o
código do Whatsapp e recupero absolutamente tudo. Eu participo aproximadamente
de uns 35 grupos específicos pois só se fala daquilo naqueles determinados grupos
e a gente fala tudo, e acho que é para discutir sim os assuntos e até deliberar os
encaminhamentos e depois dirigir para aquilo que você quer. Tudo o que for oficial e
deva ser registrado seria por e-mail. Eu é importante deve ir para o e-mail. Acho que
participo de aprox. 35 grupos específicos e a gente fala tudo. E-mail é muito antigo.
56:09

55) Julia: eu queria colocar uma pauta para a semana que vem. Enviaram o regulamento
hoje lá no grupo.

56) Bonafé: eu mandei o regimento e relatório da gestão anterior por e-mail logo em
seguida da reunião, quando mandei a memória da reunião. Mandei para todos os
e-mails.

57) Julia: foi desatenção minha que não li mas poderia colocar na próxima pauta falar
sobre isso. Não precisamos criar pautas para rediscutir acordos que talvez já existam
e essa questão de abrir ou não para a sociedade civil participar, se isso já está
regulamentado não tem porque a gente ficar discutindo. Entender o que já está
acordado nos ajuda a economizar parte nisso e começar a tocar as partes de fato.
Vale um momento de referendarmos esse regulamento que já foi feito e que existe.
Sobre a questão do Whatsapp eu sou contra a deliberação por Whatsapp e essas
deliberações têm que estar listadas e acordadas porque por whatsapp corremos
muitos riscos de comunicação, inclusive de não poder ouvir o tom de voz,
entonação, etc. Eu vejo que as discussões esquentam fácil, as pessoas podem
sentir-se desrespeitadas. No whatsapp a pessoa escreve correndo, com erros de
ortografia e no meio disso está deliberando algumas coisas, mas aí fica confuso. Eu
fico preocupada daquilo que pode estar se chamando de deliberação. O grupo
anterior estava num fluxo muito desgastante, as pessoas queriam falar sobre todos
os assuntos do meio ambiente que elas viam e aí um fala, o outro rebate e não se
chega a lugar nenhum. Fica uma sucessão de um monte de assuntos, alguém fala,
outro responde, veio um bolsonarista no meio de tudo e a gente tem que lidar com
essas coisas todas. Pra mim seria saudável que o CADES tivesse um contorno. Que
quando for debater um assunto que tenha um GT com quem está interessado. Pode
ser grupo de Whatsapp no GT e quando for para trazer para o coletivo, fazemos as
pautas ordinárias e talvez na próxima reunião nós possamos debater as ferramentas
de como receber as pautas, de como notificar a todos os interessados, das datas e
dos links de reunião. Eu enquanto conselheira acho que o grupo no formato que
tinha antes era difícil. Eu vi conselheiros saindo do grupo por não estarem mais
tolerando tudo aquilo. O grupo tem que ter algum nível de salubridade. Me preocupa
esse lugar que fica meio aberto e as deliberações têm que ficar bem claras.
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58) Bonafé: concordo plenamente. No grupo passado eu já nem lia mais as mensagens
porque era tanta coisa que não tinha nada a ver  1:01:20

59) Angela: Seria legal ter um drive para nós acumularmos documentos importantes,
organizados em pasta. Se tiver uma dúvida, qual a lei,

60) Sabino: nos últimos 5 anos dos conselhos que eu participei eu tenho tudo.
61) Luciana: nós temos. Eu sou a gerenciadora. Temos um e=mail do google que é o

cades-bt@gmail.com. Queria deliberar aqui: vocês topam continuar com este e-mail?
Eu sou a dona da senha mas compartilho com todos. Tem lá um drive com todos os
documentos da gestão anterior. Eu já pus uma pasta GESTÃO ANTERIOR e fazemos
uma pasta nova e tem vários planos que nos  foram enviados: plano cicloviário, e
outros. Eu libero o acesso de todos. É preciso que se defina se vamos manter o
mesmo ou se preferem fazer um novo para essa gestão ou se podemos só dar
continuidade. Eu acho muito mais simples ter um GOOGLE GROUPS e quando
precisa mandar e-mail, como todos estão cadastrados, mandamos um e-mail para o
Google Groups e assim não precisa ficar digitando o nome de todos e correr o risco
de esquecer alguém. Mandando para aquele grupo todos irão receber. Eu acho super
fácil de organizar. Nesse aspecto de comunicação por e-mail essa é a melhor forma.
As atas nós pomos num doc aberto e todos podem fazer as alterações online. Fica
fácil, as alterações ficam salvas. Se todos concordarem, poderemos dar continuidade
ao que já existe, bem como podemos abrir um novo se for o caso.

62) Sabino: eu mandei os avisos da reunião de hoje, excluindo os que eram e incluindo
os que são. Foi num grupo de e-mail

63) Luciana: se vc mandou, foi para os antigos conselheiros e não para os novos.
64) Ana: Eu preferia que abríssemos um nosso porque tudo vai ser muito diferente, com

as coisas de agora, deste novo grupo do CADES 1:04:59
65) Angelica: eu defendo que permaneça exatamente pela questão, altera-se o que tem a

gestão 2022/2024, e deixa uma pastinha lá, gestão anterior e a nova gestão. Eu
defendo que permaneça porque é importante que tenhamos o histórico e se construa
o andamento. São gestões diferentes, com novos representantes, mas estamos
falando do território com as mesmas pessoas. Defendo que o histórico tem que
permanecer.
Vinicius: Ana, não precisa se preocupar porque tudo o que for novo irá numa pasta
nova. Se abrirmos outro perderemos todo o histórico. Tecnicamente falando não é
interessante para nós. Ana, não se preocupe porque as coisas não serão misturadas.
Manter este mesmo e-mail não quer dizer que as coisas serão misturadas. Os
conselheiros antigos não poderão fazer alterações.

66) Ana: Nem por um momento eu pensei que as coisas iriam se misturar. Eu entendi
perfeitamente. Foi só uma colocação que eu fiz, mas tudo bem, tanto faz, na boa.

67) Vinicius: Então vamos deliberar que abriremos o google groups e vamos manter a
mesmo e-mail do gmail. Vamos para o próximo ponto de pauta? As datas das
reuniões

68) Luciana: eu tenho uma questão à respeito: incluo no grupo os suplentes também?
69) Vinicius: quem for a favor dos suplentes coloca um ok no chat. Passou 1:08:37
70) Julia:  Posso fazer uma pergunta à respeito do e-mail? Eu fico pensando, uma das

questões que não implica falar em abrir um novo e-mail. O Google drive é
compartilhado mas os e-mails não. Acaba virando um funil. Você é a única pessoa
que tem acesso ao que o CADES recebe de e-mail.

71) Luciana: eu vou compartilhar a senha com todos os conselheiros eleitos e fazemos
com que todos os e-mails direcionados ao CADES ficam no google groups. Todos
receberão. 1:09:59
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72) Vinicius: vamos às datas? O Sabino havia feito uma proposição da reunião ser fixa às
quartas-feiras

73) Sabino: antes disso, Luciana, você coordena a questão dos e-mails do grupo?
74) Luciana: A senha está comigo, O resgate do e-mail está comigo. Julia, se tiver algum

problema de perder a senha, o resgate está no meu cadastro. 1:10:45 Nesse sentido
eu sou a gerenciadora do e-mail

75) Julia: eu sou de um coletivo grande e temos um e-mail que todo mundo tem a senha
e vira e mexe o google trava no lugar de segurança, tem que colocar o número,
liberar o acesso de um computador que ele não reconhece, aí já sabemos que você
fará isso.

76) Vinicius: vamos passar para a última pauta? O Sabino havia proposto que as
reuniões sejam às quartas-feiras, na última do mês e antecipar para as 19h. Parece
uma boa proposta?

77)Julia: para mim não é um bom dia. Eu gostaria que fizéssemos um doodle (Doodle é
um instrumento que permite criar questionário online, e permite de maneira simples e
veloz encontrar o melhor horário para que todos possam se encontrar.) para ver qual
o dia da semana que seria melhor para a maioria e o doodle dá tempo da pessoa
responder.

78) Ana: acho que tinha que ser num dia fixo
79) Julia: eu não quis dizer um doodle a cada vez, mas um para vermos juntos qual é o

melhor dia, para se repetir, ou se é de segunda, terça, quarta, etc. Para mim, se for
quarta, eu vou chegar às 20h em todas as reuniões. Não tenho como chegar às
19h30.

80) Ana: segunda temos a reunião organizativa do fórum verde, todas as quintas temos a
das nascentes e sobra terça, quarta e sexta, mas sexta costuma ter o São Paulo pela
vida. 1:13:13

81) Sabino: eu fui egoísta de falar a última quarta-feira pelo seguinte: eu participo de 13
conselhos, eu coordeno em nome da subprefeitura 13 conselhos, então, a última
quarta-feira seria o único dia livre, mas a gente se ajeita

82) Ana: pra mim quarta-feira seria o ideal, mas tem que ver o restante das pessoas, o
que cada um acha

83) Sabino: se eu não puder está a Bonafé, sem problemas.
84) Luciana: eu acho que o doodle pode ser uma opção, a gente pode fazer um doodle

rápido depois e definir lá que fica mais fácil. A gente pode fazer que é na última
semana do mês, tudo bem, só precisa definir o dia da semana que vai ser. 1:14:17

85) Angela: terça e quinta é impossível pra mim. Segunda de vez em quando está livre,
sexta também, mas terça e quinta é impossível

86) Vinicius: tenho uma proposta. A Julia tem um problema que ela só consegue a partir
das 20h e a nossa reunião está marcada para as 19h30. Julia, se mudar o horário para
as 20h te contempla?

87) Julia: eu agradeço, contempla a minha necessidade, mas me preocupa. Se fosse uma
reunião mais curta, mas duas horas, eu não vou aguentar até as 22h. Eu sou a única
que estou com restrição. Pode começar às 19h30 e eu chego às 20h e tudo bem.
1:16:43

88) Vinícius: se terminarmos em 10 minutos fechamos em uma hora e meia. Pode-se
jogar para uma hora e meia. Na empresa em que eu trabalho as reuniões se encerram
em uma hora, cinquenta minutos

89) Luciana: eu acho que uma hora e meia contempla e também, Julia se vc chegar meia
hora, sempre começa com aprovação de ata, acho que tem como ajustar isso.
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90) Julia: uma coisa que me contemplaria, hoje eu entrei às 20h e não sabia o que estava
acontecendo, por isso perguntei do link. Eu fiquei na dúvida, porque não sei se tem o
costume de disponibilizar um link enquanto estão fazendo para que uma pessoa que
esteja na reunião agora e consiga ver o que já foi discutido, o que vem a seguir. Isso
vocês não costumam fazer? Nada impede que se faça a ata na hora. Precisamos
discutir como vão ser feitas essas atas

91) Luciana: eu fazia à mão, cada reunião era um conselheiro que fazia as atas. No final,
eu e a Marta que estávamos revezando para fazer a ata.

92) Vinicius: essa é uma super proposta legal, a gente usar o drive que nós já temos, e já
fazemos a ata online, todos podem acompanhar e as pessoas podem dar um pitaco
na ata ao invés de uma única pessoa ficar sozinha escrevendo. Seria bom ter as
contribuições ali ao vivo, fica mais leve e contempla o que a Julia falou, caso alguém
chegue atrasado pode dar uma lida na ata. Vocês topam deliberarmos fazer a ata
simultânea no google drive, com uma ferramenta nova?

93) Bonafé: eu acho bastante complicado, eu estou fazendo, estou anotando as coisas,
mas a gente tem que ouvir a gravação, o que as pessoas falaram. Fica difícil fazer
simultaneamente, eu acho.

94) Ana: eu teria um pouco de dificuldade de fazer na hora. Teria que checar se foi aquilo
mesmo que foi falado. Eu concordo com a Bonafé

95) Angelica: Só uma observação, a ata segue um escopo, os participantes, as
deliberações, as proposições bem definidas, curtas, porque elas vão para o Diário
Oficial. Com o simultâneo, muitos de nós vão ter problemas, alguns estão no celular,
então o simultâneo é complicado por isso, porque nem sempre você está no
computador, ou então a facilidade de fazer. Por exemplo, a Bonafé está fazendo a ata.
Ela vai mandar para nós, vamos ler atentamente se está transcrito o básico que nós
discutimos, se tiver algum ponto que não consta, a gente vai colocar e depois
aprovamos ou não. Meu posicionamento é de que o simultâneo não será factível
neste momento. 1:21:32

96) Angela: podemos combinar de anotar os pontos discutidos para quem chegar, olhar.
Às vezes dá pra fazer até no próprio chat.

97) Vinícius: talvez estejamos falando a mesma coisa e talvez essa turma jovem use a
ferramenta com mais prática. Não quer dizer que a ata, ao termino da reunião esteja
100% pronta e lapidada, mas ela vai ter sido olhada por mais pessoas já durante a
sua confecção, então, com certeza vai dar menos trabalho. Por exemplo, se eu
ficasse incumbido de fazer a ata, eu jamais ouviria a gravação. Nós somos
voluntários. Só colocam os tópicos e as deliberações. As outras pessoas que estão
participando tem a oportunidade de olhar em tempo real e depois, ao longo da
semana, terminamos de validar. Na verdade, o esqueleto da coisa seria feito em
tempo real e aberto para que outras pessoas possam colaborar. A proposta é essa.
Não quer dizer que ela vai ficar pronta em tempo real, mas ela terá a oportunidade de
ser elaborada a mais mãos e dessa maneira a pessoa responsável pela elaboração da
ata vai ficar menos sobrecarregada porque vai ter o compartilhamento do olhar das
outras pessoas. Eu acho que é uma ferramenta prática. Não precisamos deliberar o
uso dela obrigatório, mas eu acho que pode facilitar a nossa vida.

98) Ana: Vinicius na pratica ela não funciona para todo mundo, só para algumas
pessoas, outra acho que não.

99) Vinicius: eu acho que quem for fazer a ata pode decidir, mas seria legal termos isso
como algo a se refletir.

100) Bonafé: qual seria essa ferramenta que você usa? Como seria?
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101) Vinicius: no google drive mesmo, é fazer um arquivo word e o arquivo que está
sendo usado se coloca aqui no chat. Aí todo mundo consegue olhar ao mesmo
tempo o que a pessoa está escrevendo.1:25:03 A gente pode fazer uma experiência
na próxima reunião. A proposta é a seguinte: vamos experimentar fazer assim na
reunião que vem? Se a gente gostar a gente segue, se a gente não gostar a gente não
segue

102) Bonafé: concordo
103) Bianca: ficou então deliberado que a reunião será às ultimas quartas-feiras do

mês ou vai abrir para quem não está nessa reunião. Conseguimos chegar a uma
conclusão? 1:25:46

104) Vinicius: parece que sim, vamos votar?
105) Bianca: a proposta que eu achei que era consenso era quarta-feira das 20h às

21h30, mas eu não sei se isso trai o regulamento que o Sabino falou que a reunião
tinha que ter duas horas

106) Sabino: máximo de duas horas 1:26:14
107) Bruno: como será colocada em experiência a Ata, o horário também pode ser

colocado em experiência.
108) Como se tem uma pauta muito extensa, começa um pouquinho antes e pode ir

ajustando isso
109) Vinicius: eu temo só que a gente acabe depois. Talvez seja melhor começar antes.

Eu colocaria às sete e meia, podendo acabar antes, porque se a gente não conseguir
cumprir, está lascado, vai até as dez. Talvez seja melhor começar às 19h30 mesmo
testando a ata ao vivo para quem chegar depois poder saber o que está acontecendo.
Vamos votar isso: que permanece às 19h30 e a última quarta-feira do mês? Então
está aprovado. Faltou fechar a pauta para a próxima reunião.

110) Angela: tenho uma preocupação de como vamos fazer uma comunicação mais
estreita com a sociedade civil. Como podemos dar visibilidade às discussões que
estão acontecendo. Uma coisa é o pessoal vir e outra coisa é quem está querendo
acompanhar, mas não pode vir. Como vamos fazer isso? Isso faz parte da discussão
sobre a comunicação

111) Sabino: coloco a assessoria de imprensa trabalhando para divulgar o que for
tratado e discutimos isso na próxima reunião.

112) Angelica: não se empolguem com a assessoria de imprensa, a comunicação da
subprefeitura é truncada, eu sei que o Sabino tem toda uma boa vontade, mas a coisa
não rola 1:30:02

113) Sabino: nós vamos lutar para conseguir colocar direito
114) Vinicius: vamos colocar as prioridades da pauta. Tem cinco assuntos e acho que

não vamos conseguir falar tudo isso. Vamos colocar uma ordem de prioridade
115) Luciana: A pauta que coloquei foi discutir na próxima reunião um plano de

trabalho com estes itens e alguns outros que os conselheiros possam trazer, por
exemplo, zeladoria, corredores verdes, planos municipais e outros itens.

116) Elio: formando GT não dá mais dinamismo? 1:32:02
117) Luciana: eu acho que sim, mas na última reunião os GTs não foram muito pra

frente. Se houver interesse dos conselheiros de formar GT acho que super funciona.
118) Angela: nesse momento eu não me sinto muito bem de dividir em grupo. Agora é

mais uma coisa mais coletiva, não acham?
119) Elio: não é dividir, mas agrega quem quiser.
120) Vinicius: acho um assunto legal para se falar na reunião que vem. Então fica

assim, estes três assuntos: a) como trazer a sociedade civil para dentro do CADES b)
definir os planos de trabalho c) validar o regimento interno
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121) Julia: eu mudaria a ordem:  colocaria o Regimento interno primeiro,
122) Angela: tem prazo para aprovar o regimento? Acho importante fazer essa leitura,

mas mais pra frente podemos nos deparar com algumas situações que possam
mudar. A aprovação pode deixar mais para a frente, não com a obrigação de aprovar
agora.

123) Luciana: acho importante a leitura e a discussão. Ficamos um ano discutindo
esse regimento na gestão anterior.

124) Vinicius: primeiro a leitura do regimento interno, depois definir os planos de
trabalho

125) Bruno: é importante a apresentação oficial do CADES que a Solange e a Rute vão
trazer.

126) Angelica: pode ser junto com a discussão do regimento, cada um ler. A
apresentação da SVMA demora 15 a 20 minutos e dá para conciliar com o regimento
interno.

127) Vinicius: entra no primeiro bloco a apresentação do CADES. Vamos validar a
proposta da pauta da reunião que vem:
A) Apresentação do CADES com a leitura do regimento
B) Definir os planos de trabalho
C) Começar o debate sobre como trazer a sociedade civil para a reunião,

comunicação externa e como dar visibilidade do que está acontecendo no CADES
para a sociedade civil

128) Ana: tenho uma pergunta: quando a gente criou esse grupo do CADES a idéia foi
fazer com que outros conselheiros fossem todos administradores e manter no grupo
apenas e tão somente os conselheiros, os suplentes e os representantes dos
governos. Isso vai mudar?

129) Bonafé: não
130) Xxxxxx-eu estou de acordo cm a Ana no sentido da reflexão, passamos por esse

ponto das regras de comunicação um pouco rápido e a gente meio que colocou na
pauta como incluir a sociedade civil e não falamos se teríamos mais de um grupo de
whatsapp. Acho que teria que ter um segundo grupo. 1:41:06. Na Lapa funciona
assim, eles têm o grupo de CADES conselheiros e tem outro grupo da sociedade civil

131) Vinicius: esse é um assunto para debater na próxima reunião, no tema como
aproximar a sociedade civil ao CADES

132) Ana: teria que criar um segundo grupo, que agregue outras pessoas
133) Vinicius: debateremos isso com calma na próxima reunião, mas a proposta é essa

sim. 1:42:03
134) Sabino: todos estamos felizes com essa reunião pois todos os conselheiros

eleitos estão presentes. Isso infelizmente não acontece a mesma coisa com os
suplentes. Temos só tem suplentes. Estão faltando Alexandre, Clarissa, Luanna,
Paula e Pierangela. Poderia insistir com esse pessoal porque eu acho importante que
participem. Cada um de nós que os conheça poderia falar com eles. Em nome do
subprefeito quero convidar vocês para uma reunião no dia 03 de março às 14h com a
SABESP que vai apresentar o projeto de despoluição do rio Pinheiros e estará aberto
posteriormente para perguntas. 1:43:27

135) Ana Lucia: quem não é sociedade civil e que está aqui no CADES?
136) Sabino: Solange, eu e Bonafé. São 8 suplentes
137) Bonafe: os certificados foram mandados pela Rute, estão comigo, preenchidos e

precisam ser entregues. Faltam 4 suplentes assinarem o termo de posse
138) Sabino: no regimento interno consta o numero de faltas possíveis
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139) Bonafé\; mas os suplentes não conta falta, porque ele não é obrigado a estar.
Acho que não pode contar falta.

140) Luciana: falta só dos conselheiros eleitos. Os suplentes não contam
141) Sabino: mas não é bom notar o desanimo e o desaparecimento dos suplentes,

alguma medida deve haver.
142) Angelica: isso já é uma sinalização ruim, a existência de suplentes não presentes.

O que muda é o voto mas a não permanência no interesse do que é o CADES é uma
sinalização ruim. Não tem comprometimento. O que está em voga, a pauta ou o
protagonismo?

143) Vinicius: vamos encerrar?
144) Luciana: vamos manter online ou presencial?
145) Bonafé: eu acho que poderia manter online a próxima
146) Sabino: a informação é a de que a curva está entrando em declínio. A OMS está

querendo deixar de considerar pandemia para passar a endemia
ENCERRADA A REUNIÃO

13



CHAT DA REUNIÃO

luciana mm

19:29
boa noite
Ana Aragão
19:30
Boa noite a todos !
luciana mm
19:37
me inscrevo
Bruno Salerno Rodrigues
19:41
Perfeito.
Vinicius Pereira
19:42
1 - o que é o CADES 2 - regras de comunicação
Sugestão, mudemos!
Solange Sánchez
19:42
Gostaria de falar
Vinicius Pereira
19:43
Por favor, tragam sugestões de pautas por aqui
Bruno Salerno Rodrigues
19:44
Pode haver duas falas: uma mais oficial e sistematizada, que a Solange e a Rute vão trazer, e outra dos
conselheiros da gestão anterior, fazendo considerações breves sobre sua experiência
Orientações aos conselheiros novos
Vinicius Pereira
19:46
Aprovação do regimento na próxima reunião? Temos um mês para lê-lo?
Bruno Salerno Rodrigues
19:47
Sim, melhor dar um tempo para a leitura do regimento. Os próprios problemas de comunicação nos
impediram de fazer uma leitura adequada a tempo desta reunião
julia lourencao
19:51
Boa noite pessoal, desculpem o atraso. De quartas só chego em casa esse horario.
Solange Sánchez
19:53
Posso complementar?
Vinicius Pereira
19:53
Seria ótimo, Solange.
Bruno Salerno Rodrigues
19:56
Num encadeamento aproximado de ações, o Cades é um *coletivo*: - representativo (de comunidades de
todo o território da sub) - receptivo - reflexivo - propositivo - fiscalizatório - não deliberativo
julia lourencao
19:57
Tem um link pra pauta? Ou ata?
Vinicius Pereira
19:59
Por hora combinamos: - introdução ao CADES (ponto de vista da sociedade civil, será re dito pela Ruth
num próximo encontro) - definição das regras de comunicação É isso, gente conselheira?
Maria Bonafé está escrevendo a ATA
luciana mm
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20:00
-podemos incluir definir datas das reuniões ? para começar a nos programar melhor?
Vinicius Pereira
20:01
- introdução ao CADES - definição das regras de comunicação - definição das datas das reuniões
Maria Angélica Oliveira
20:03
Me inscrevo
Vinicius Pereira
20:05
Me inscrevo.
Bruno Salerno Rodrigues
20:07
São sempre os mesmos, Vinicius?
luciana mm
20:09
dos 300 quantos são concursados, quantos comissionados?
Bruno Salerno Rodrigues
20:11
Na sub de Pinheiros conseguiram, né?
Antonio Sabino de Souza Neto
20:12
Lu: não sei responder. Posso ver e responder depois. OK?
Vinicius Pereira
20:12
Agradecemos, Sabino! ;-)
Vinicius Pereira
20:13
peço a palavra
Bruno Salerno Rodrigues
20:15
Considerando a pauta exposta pelo Vinicius > - introdução ao CADES - definição das regras de
comunicação - definição das datas das reuniões > vamos até 20h30 na introdução ao Cades, depois meia
hora para comunicação e meia hora final para as datas?
julia lourencao
20:15
Qual o teto da reuniao? 21h30?
Bruno Salerno Rodrigues
20:16
Acho que sim, Julia. Falaram em 2 horas ao todo
luciana mm
20:18
pauta próximas reuniões:
Solange Sánchez
20:20
Muito importante a criação de GTs
Bruno Salerno Rodrigues
20:20
me inscrevo
luciana mm
20:21
1- como trazer sociedade civil para reuniões 2- zeladoria de praças e corregos 3- corredores verdes 4-
planos municipais (planpavel, arborição urbana, plano diretor)
Solange Sánchez
20:23
Plano de Ação Climática, fundamental!
Ana Aragão
20:26
Me inscrevo
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Gostaria de falar
julia lourencao
20:27
Me inscrevo
Vinicius Pereira
20:28
Ana, Julia, Sabino,
Angela Baeder
20:28
me inscrevo
Vinicius Pereira
20:29
Ana, Julia, Angela
Bianca Rezende Hartwig
20:31
Não concordo que deliberações devam ser feitas pelo whatsapp.
Vinicius Pereira
20:31
Julia
Bianca se inscreve?
Bianca Rezende Hartwig
20:32
Sim, por favor.
Vinicius Pereira
20:32
Angela, Bianca
luciana mm
20:33
Julia, acho que vc entrou depois, mas ficou acordado que iremos ler regimento na proxima reunião.
Bianca Rezende Hartwig
20:34
Minha fala já foi contemplada pela Julia, pode me retirar da lista, Vinicius! Obrigada.
Vinicius Pereira
20:34
Angela
luciana mm
20:35
me inscrevo
Vinicius Pereira
20:35
Angela, Luciana, Vinicius
Bianca Rezende Hartwig
20:37
Excelente, Angela.
Vinicius Pereira
20:39
Vamos deliberar abrirmos o googlegroups e mantermos o cadesBT@gmail.com ?
Votamos?
Ana Lucia Aurelio
20:39
google groups, ia sugerir. mas é ainda mais antigo rs. mas concordo com a Luciana, é muito mais focado,
inclusive, dá pra abrir tópicos específicos
Bruno Salerno Rodrigues
20:39
quais seriam os argumentos para manter ou não? manter daria acesso aos antigos conselheiros às
atuais discussões e arquivos?
Angela Baeder
20:40
me inscrevo tb
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Bianca Rezende Hartwig
20:40
O histórico é importante.
Bruno Salerno Rodrigues
20:40
Sim.
Vinicius Pereira
20:40
de acordo
Me inscrevo
luciana mm
20:41
mesmo porque este emial já esta divulgado em alguns locais
e ninguem da gestão antiga terá mais acesso.
Bruno Salerno Rodrigues
20:42
Certo.
Angela Baeder
20:42
Vinícius me contemplou...
Antonio Sabino de Souza Neto
20:42
OK
Angela Baeder
20:43
ok
Vinicius Pereira
20:43
ok
Bruno Salerno Rodrigues
20:43
O.k.
Solange Sánchez
20:43
Ok!
luciana mm
20:43
ok
Antonio Sabino de Souza Neto
20:43
ook
Élio Camargo
20:43
oK
Maria Angélica Oliveira
20:43
Ok
Você
20:43
A favor de suplentes também
julia lourencao
20:43
Ok
Ana Aragão
20:43
Ok concordo com.os suplentes
Angela Baeder
20:46
me inscrevo
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Maria Angélica Oliveira
20:46
Eu concordo
Solange Sánchez
20:48
estou com sinal muito ruim, desculpem!
Angela Baeder
20:48
Terça pra mim é impossível.
luciana mm
20:48
tenho a noite livre quarta e sexta
Angela Baeder
20:48
pra mim tb.
Bianca Rezende Hartwig
20:48
Quarta feira pra mim também é ok.
Mila Maluhy
20:49
Pra mim ok
Ana Aragão
20:49
Prá mim quarta -feira seria orimo
Bruno Salerno Rodrigues
20:49
Quarta o.k.
Você
20:49
quarta ok ou quinta
Ana Aragão
20:49
Quarta ok
Antonio Sabino de Souza Neto
20:50
últimas quartas-feiras é o meu voto.
Angela Baeder
20:50
Quart ok
Ana Lucia Aurelio
20:53
pra isso, a pauta resolveria
ter a pauta definida e distribuída com a convocação acho que resolve
Bruno Salerno Rodrigues
20:54
Sim!
Bruno Salerno Rodrigues
20:56
Pode haver dois documentos, este compartilhado em tempo real, para todos se inteirarem, e a ata oficial
Bianca Rezende Hartwig
20:57
O problema do chat é que aqueles que chegam depois não tem acesso ao que foi enviado anteriormente
luciana mm
20:58
alias, esta não esta sendo gravada...pelo menos pra mim não aparece como gravação
Mila Maluhy
21:00
Pra mim tb não aparece que está sendo gravada
Maria Angélica Oliveira
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21:01
Até duas horas
Bruno Salerno Rodrigues
21:02
É, isso é verdade
Bianca Rezende Hartwig
21:02
voto em quarta feira as 19:30
luciana mm
21:02
proxima reuniao seria 30.março
Maria Angélica Oliveira
21:02
Ok
Bianca Rezende Hartwig
21:02
Ok
luciana mm
21:02
ok
Ana Aragão
21:02
Quarta às 19:30
Você
21:03
certo
Angela Baeder
21:03
ok
Mila Maluhy
21:03
Ok
Bruno Salerno Rodrigues
21:03
O.k.
Ana Aragão
21:03
Ok
Élio Camargo
21:03
quarta
Antonio Sabino de Souza Neto
21:03
ok
Vinicius Pereira
21:03
PAUTA 1 - o que é o CADES 2 - regras de comunicação 3 - fechar a data das reuniões 4 - fecharmos pauta
da próxima reunião A princípio temos: 1- como trazer sociedade civil para reuniões 2- zeladoria de praças
e corregos 3- corredores verdes 4- planos municipais (planpavel, arborição urbana, plano diretor)
luciana mm
21:04
incluir discutir regimento interno na pauta semana que vem
*mes q vem
Vinicius Pereira
21:05
1- como trazer sociedade civil para reuniões 2- zeladoria de praças e corregos 3- corredores verdes 4-
planos municipais (planpavel, arborição urbana, plano diretor) 5- discutir regimento interno
Bruno Salerno Rodrigues
21:06

19



acho que o 1 e o 5 são os prioritários
Vinicius Pereira
21:07
1- como trazer sociedade civil para reuniões 2 - Definir planos de trabalho: zeladoria de praças e corregos,
corredores verdes, planos municipais 3 - regimento interno
Maria Angélica Oliveira
21:08
Regimento interno
Mila Maluhy
21:09
3, 1, 2
Bruno Salerno Rodrigues
21:09
de acordo
Vinicius Pereira
21:09
1 - Validar regimento interno 2 - Definir planos de trabalho: zeladoria de praças e corregos, corredores
verdes, planos municipais 3 - como trazer sociedade civil para reuniões
Antonio Sabino de Souza Neto
21:09
a validação do R. I. é fundamental para o futuro da gestão.
Mila Maluhy
21:10
Pessoal, desculpa mas vou ter que sair. Depois me atualizo.
Obrigada! Boa noite!
Ana Lucia Aurelio
21:10
acho que tb vai precisar de um tempo pra apresntação "oficial" do que é o cades, como falado no começo
da reunião
Ana Lucia Aurelio
21:11
sim, só pra incluir no tempo
Bruno Salerno Rodrigues
21:11
boa
Vinicius Pereira
21:11
1 - Primeira leitura do regimento interno com apresentação do CADES 2 - Definir planos de trabalho:
zeladoria de praças e corregos, corredores verdes, planos municipais 3 - como trazer sociedade civil para
reuniões
luciana mm
21:11
proxima reuniao 30.março 19.30
ok
Bianca Rezende Hartwig
21:12
ok
Bruno Salerno Rodrigues
21:12
sim
Maria Angélica Oliveira
21:12
Ok
Mila Maluhy
21:12
Ok
Vinicius Pereira
21:12
ok
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Angela Baeder
21:12
ok
Vinicius Pereira
21:12
1 - Primeira leitura do regimento interno com apresentação do CADES 2 - Definir planos de trabalho:
zeladoria de praças e corregos, corredores verdes, planos municipais 3 - como trazer sociedade civil para
reuniões
Vinicius Pereira
21:14
1 - Primeira leitura do regimento interno com apresentação do CADES 2 - Definir planos de trabalho:
zeladoria de praças e corregos, corredores verdes, planos municipais 3 - como aproximar a sociedade
civil do CADES incluindo ex-conselheiros e não eleitos
luciana mm
21:18
Proxima reunião presencial ou continuamos online?
Bruno Salerno Rodrigues
21:18
Voto pelo online
Bianca Rezende Hartwig
21:18
Essa reunião da SABESP será viabilizada de maneira virtual também?
julia lourencao
21:18
Podemos votar isso
Angela Baeder
21:19
on line
meu voto
Bianca Rezende Hartwig
21:20
Eita, estou votando indevidamente então, rs.
Bruno Salerno Rodrigues
21:21
hehehe
Isso é assunto para a discussão do regimento
Ana Lucia Aurelio
21:23
boa noite
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