
Ata da 1a Reunião do CADES do Campo Limpo - Gestão 2022/2024 

 

Data: 3 de março de 2022 - quinta feira  

 

Local: Auditório da Regional do Campo Limpo 

 

Horário: 18:00 às 20:00. 

 

Pauta: 1a reunião do CADES CAMPO LIMPO 

 

Na data de 3 de março de 2022, estiveram reunidos nas dependências da Regional do 

Campo Limpo, o prefeito Regional, o Sr. Thiago Dias e as conselheiras e conselheiros: 

Amanda P. S. de Campos, Adriana M. Guimarães, Aparecido G. Marques, Camila Barreto 

P. Silva, Ely D. Gomes, Else S. Gimenez, Oscar V. Lira, Sandra Carvalho, Michelle 

Pampolha, Rosângela V. de Sousa e tia Lira. 

 

Entre os principais assuntos levantados na reunião como de interesse para serem tratados 

no CADES, temos: 

1. Jardins de Chuva – o subprfeito Thiago Dias comunicou que há equipes para imlantação 

de jardins de chuva, mas que precisava de orientação e solicitou indicações de ONGs ou 

instituições que pudesse orientar as equipes. Foi sugerida a UMAPAZ/SVMA como possível 

instituição orientadora; 

2. Verificar a atual situação dos parques, previstos, com decreto de criação e implantados e 

o status para que tenham administração, gestão, implantação ou obras; 

3.Urgência nos cuidados para fazer cessar novas invasões nas áreas verdes 

remanescentes do bairro; 

4.Mapeamento de áreas verdes remanescentes para proteção imediata, a partir de um 

mapa de áreas verdes; 

5. Imprimir mapeamento GEOSAMPA com as principais informações (SAPAVEL, áreas de 

risco geológico, áreas públicas etc.); 

6. Análise sobre a questão dos resíduos sólidos, viabilidade de criação de cooperativas, 

orientação e fiscalização para catadores independentes; 

7. Projetos de Educação Ambiental; 

8. Parcerias com associações locais para dar uso às áreas recuperadas e continuidade aos 

projetos implantados; 

9. Necessidade de envolvimento de outros órgãos nas reuniões do CADES, especialmente 

os obrigatórios, incluindo a própria SVMA; 

10. Verificar mecanismos para utilizarmos as verbas de compensações no perímetro da 

própria subprefeitura e não apenas com plantio de árvores, mas também com instalação de 

infraestruturas de proteção de parques e APPs;  

11. Mapeamento dos papéis dos envolvidos para que possamos entender as funções e 

limites de cada órgão e podermos direcionar melhor as ações. 

12. Colocar em pautas ambientais todo território: Vila Andrade, Capão Redondo, Campo 

Limpo.  

13. Incentivar melhorias por meio de PPP (parceria público privada). 

14. Verificar na Lei Orçamento Anual o orçamento para o meio ambiente; 

15. Atuação conjunta da GCM Ambiental, PM Ambiental, fiscalização da Subprefeitura e do 

CADES; 



16. Levantar ONGs, OS, Associações Ambientais, atuantes no território da regional; 

17. Compensações ambientais: TAC / TCAs necessário convidar alguém de DGPABI / 

DGPU (Plano de Arborização Urbana e Plano Municipal da Mata Atlântica). 

18. Rever o regimento interno do CADES e ver se serão feitas alterações, assim como 

apresentar ppt padrão do que é o conselho, seu papel e formar GTs temáticos; 

19. Convidar SP Regula para falar da questão dos resíduos na cidade. 

Ficou para a próxima reunião os tópicos que serão abordados.  

 

Foi deliberado, pelos presentes que as reuniões do CADES serão realizadas na 1a quinta-

feira de cada mês. Ou seja, no ano de 2022 as datas serão: 

 7 de abril de 2022; 

 5 de maio de 2022; 

 2 de junho de 2022;  

 7 de julho de 2022; 

 4 de agosto de 2022; 

 1o de setembro de 2022; 

 6 de outubro de 2022; 

 3 de novembro de 2022; e  

 1o de dezembro de 2022. 

 

Em conformidade com a Portaria n. 16/2021 da SVMA, em seu artigo 7º que disciplina que 

deve integrar o CADES: (i) 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente; (ii) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania;(iii) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Recreação; e (iv) representantes de outras secretarias municipais interessadas, não 

ultrapassando o número de 4 (quatro).  

Na próxima reunião deliberaremos qual outra secretaria deve ser convidada a integrar o 

CADES Campo Limpo. 

 

Assim, nossa próxima reunião será dia 7 de abril de 2022, às 18h, no auditório da Regional 

do Campo Limpo. 

 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da 1ª Reunião Ordinária do 

CADES CAMPO LIMPO - GESTÃO 2022/2024.  

 

 

 


