PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ
CADES – GUAIANASES

SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2022
Ata de Reunião do Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Sustentável e Cultura de Paz (CADES Regionais), realizada, no dia 08 de março de
2022 às 10:00h, na Subprefeitura de Guaianases, situada na Rua Hipólito de Camargo,
479.
A reunião contou com a presença dos conselheiros do CADES e os interlocutores da
subprefeitura.
Com a palavra a coordenador Sr. Carlos Said, deu início a primeira reunião com os
novos conselheiros apossados em 2022, dando as boas-vindas a todos os presentes
e pedindo para que cada um se apresente. Em seguida foi feita uma votação para
aprovação do calendário de reuniões mensais, que ficou definida todas as terceira
terças-feiras de cada mês. Também foi colocado em votação a escolha do primeiro e
segundo secretários para apoio aos trabalhos, onde foram escolhidos os conselheiros
(as) Profª Gessijane S. de Oliveira como adjunta e o conselheiro Waldir Moura dos
Santos como secretário e pelo gabinete a Sra. Sonia e Sra. Rosangela.
E para melhor entendimento de todos os conselheiros, foi apresentado o regimento,
funcionamento e função do CADES. Foi feito uma apresentação dos principais dados
e características do território da Subprefeitura, dos principais problemas e projetos em
andamento.
Sr. Said, dar andamento a reunião relatando as ocorrências em Guaianases, Lajeado,
Vila Minerva e Av. Dom João Nery decorrentes das fortes chuvas e questiona aos
conselheiros se alguém presenciou alguma situação de risco e enchentes.
A conselheira Leandra, informa que as enchentes e pontos de alagamentos são
constantes na região. O conselheiro Waldir Moura sugere que deveriam realizar
obras de alargamento do piscinão, Said esclarece que o piscinão já está com sua
capacidade adequada, o que é ocasiona as enchentes são os descartes irregulares
de lixos, entulhos e até moveis que são jogados pelos moradores diretamente nos
rios e córregos. A conselheira Patrícia Machado lembra que sofre o mesmo
problema no Bairro Villa Roseira II e aproveita a oportunidade para parabenizar a
todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.
A conselheira Patrícia Machado fala da falta de recursos para participar melhor das
atividades do CADES, e sugere que deveria ter recursos para despesas com
transporte, alimentação e comunicação (celular com internet), além de sala na
subprefeitura com computadores com acesso a internet para os conselheiros melhor
exercer suas funções. Continua sua fala mostrando seu crachá como conselheiro
referente a 2018/2019 e solicita novo crachá de identificação para melhor trabalhar
em defesa do meio ambiente.
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Em resposta a conselheira Patrícia o Coordenador Carlos Said pegou o crachá da
conselheira e propôs criar uma nova arte para os novos crachás de identificação dos
conselheiros. Informa que entrará em contato com a SVMA e Sra. Rute Cremoni
referente ao assunto e também sobre a possibilidade de recursos para os
conselheiros, além da possibilidade de disponibilizar cursos, conferências e outras
atividades de capacitação. Referente aos relatos da conselheira que envolve a Vila
Roseira II, Sr. Said confirma visita no local com Subprefeito Thiago Della Volpi no
próximo dia 09/03/22 as 09h para entender melhor as demandas.
Em resposta a conselheira Leandra referente suas manifestações sobre a poda e
corte das arvores da UBS Jd Aurora, foi informado que o Sr. Said - representante da
Subprefeitura de Guaianases, juntamente com a Supervisora da saúde Sra. Suzana,
estarão presentes na próxima reunião do dia 14/03/22 as 14h para esclarecimentos
dos contratos e serviços de poda.
No final da reunião foi solicitado sugestões de tema para a inclusão na pauta da
reunião seguinte.
Reforçamos que toda e qualquer solicitação deve, antes ser feita junto ao 156 a fim
de permitir à Prefeitura a confecção de um mapeamento das demandas da cidade,
conferir a performance da Subprefeitura e dos próprios canais que ela disponibiliza
para o atendimento ao cidadão.
Assim recomendamos: Uso do telefone 156, aplicativo ou portal
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/tipos-servicos.
Participantes:
Carlos Alberto Said – Interlocutor Sub-G
Nara Neves de Araujo - Conselheiro CADES
Sandra Santos de Souza - Conselheira CADES
Ana Maria Santiago Silva - Conselheira CADES
Patrícia Machado R. de Bezerra - Conselheira CADES
Waldir Moura dos Santos - Conselheira CADES
Leandra Santos de O. da Silva - Conselheira CADES
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