
ATA da Terceira Reunião Ordinária/2021 do CADES Regional de 
Santana/Tucuruvi/Mandaqui, realizada em 25 de maio de 2021. 
Lista dos presentes:
Presidente 
Subprefeito Dário José Barreto - Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Chefe de Gabinete – Fernando Martins Salles
Secretária
Bruna dos Santos Galvão - Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Conselheiros Titulares 
Elpídio Ulian Junior
Daniel Teddy Espinoza Garcia
Beatriz Wundrack de Arruda
Conselheiros Suplentes 
Luíza Góis Magalhães
Conselheiros Representantes do Governo 
Jair A. D. Zanelato – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Carlos Alberto T. Jr - SVMA
Participantes
Vera Águeda – moradora do Jardim São Paulo – Mirante de Santana
Larissa Kostin Muller – moradora da região
INÍCIO: No  dia  25  de  maio  de  2021  às  17h15min o  presidente  do  CADES  Regional  de
Santana/Tucuruvi/Mandaqui,  Subprefeito Dário abre os trabalhos da 3ª Reunião do ano de 2021
com a apresentação da pauta. Solicita a leitura da proposta da ATA da 2ª Reunião de 2021 para
análise dos presentes. O coordenador Jair faz a leitura da proposta da ATA. Presidente Dário abre a
palavra  para  críticas  e  sugestões,  nenhum dos  presentes  pede  a  palavra,  segue  para  votação  e
aprovação, sendo que todos os presentes aprovaram por unanimidade a proposta para ATA da 2ª
Reunião de 2021 a qual segue autorizada para a sua publicação no DOC. Segue-se para o item 2 da
pauta que trata  da aprovação do Regimento Interno do CADES STM. O presidente  Dário  em
acordo com todos os presentes, diante da nova portaria, aprovam estender o prazo para a próxima
reunião  da  leitura  da  proposta  do  Regimento  Interno  oferecendo  maior  prazo  para  análise  e
aprovação dos conselheiros(as), devendo todos(as) já se prepararem para a próxima reunião com
antecipação da leitura e caso tenham sugestões e dúvidas façam via e-mail seus comentários, sendo
até dia 08 de junho para a manifestação dos conselheiros(as) e dia 15, prazo de compilação com
novas sugestões e reenvio aos conselheiros. Segue-se para o item 3, os informes dos Grupos de
Trabalhos.  O  presidente  Dário passa  a  palavra  para  a  conselheira  Beatriz  para  a  primeira
apresentação  do  “Grupo  para  a  Semana  do  Meio  Ambiente”.  A  conselheiro  Beatriz inicia
explicando que dada as restrições de atividades presenciais que a proposta se fixa na apresentação
de posts nos canais oficiais das redes sociais da Subprefeitura Santana/Tucuruvi baseados no Dia
Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho a data estabelecida pela ONU, na divulgação durante a
Semana Mundial do Meio Ambiente, portanto de 05 de junho até dia 09 de junho de 2021, cujo
tema é Restauração dos Ecossistemas, ressaltando a importância da Mata Atlântica no território da
subprefeitura nos parques da Cantareira e o Horto Florestal.  A proposta é criar posts de grande
interesse e fácil assimilação, como enquetes da coleta domiciliar seletiva; envios de fotos pelos
munícipes sobre o tema de cuidados de jardins; desejos sobre meio ambiente para uma “cápsula do
tempo”. O presidente Dário colocou à disposição o setor de imprensa da Subprefeitura, solicitando
que o Jair faça a ponte entre a Beatriz em contato com a Camila, todas as sugestões apresentadas e
aprovadas  pelos  presentes.  Beatriz encerra  a  palavra  e  o  presidente  Dário  se  coloca  aberto  a
sugestões de um evento presencial, sem aglomeração e protocolo de saúde, que identifique uma
ação de zeladoria com a participação da população. A palavra passa para o Jair que colabora com a
proposta  da  conselheira  Beatriz  na formulação de  proposta  de posts,  nos  quais  se  apresentaria
atividades  de  maior  duração  para  serem realizadas  de  casa  com indicações  de  leitura,  vídeo e
podcast.  Apresenta  a  proposta,  inspirada  no  tema de  restauração  de  ecossistemas  junto  com a



conselheira Beatriz,  de formular atividades de apresentação online com convidados,  de maneira
semanal,  quinzenal  ou  mensal,  a  ser  pensada  depois  da  semana  do  meio  ambiente,  a  ser
denominada, uma hipótese: “Quarta Ambiental”, realizada fora da agenda das reuniões do CADES
Regional  STM.  O  presidente  Dário aprova  a  princípio  as  sugestões  abrindo  os  canais  da
subprefeitura para desenvolvimento dos trabalhos apresentados. O presidente Dário abre a palavra,
a munícipe Larissa coloca a dificuldade em acessar as informações de reuniões nos canais sociais
da  subprefeitura,  colocando  a  preocupação  de  como se  fará  a  divulgação  da  semana  do meio
ambiente. O presidente Dário propõe informar da necessidade apresentada a Camila da imprensa da
subprefeitura e assim avançar na melhoria da informação e divulgação. A palavra segue para o
conselheiro Elpídio que coloca a sugestão da ação do Dia Mundial do Meio Ambiente no Mirante
de Santana. O presidente Dário se colocou à disposição para elaborar as condições para o evento
que poderia se realizar no sábado, dia 05, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A munícipe Vera pede
a palavra e apresenta algumas necessidades das áreas verdes do Mirante de Santana que poderiam
ser contempladas nesta ação, como envio de terra e plantio de árvores, pintura e colocação de maior
número de bancos, que hoje são insuficientes. O presidente Dário propõe e é aprovado, marcar uma
visita técnica para a próxima sexta-feira às 11h, dia 28, para fechar um conjunto de ações a serem
realizadas em nome do CADES Regional STM no Mirante para comemorar no dia 05 de junho,
sábado, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A munícipe Larissa pediu a palavra para apresentar as
dificuldades em se utilizar do serviço de “cata bagulho” da subprefeitura, indicando que seja feito
maior divulgação nas redes sociais. O presidente Dário agradece e acata as sugestões da munícipe.
O conselheiro Teddy pede a palavra e propõe que se repita o modelo da ação proposta nos espaços
públicos,  claro  que sem aglomeração e  seguindo protocolos,  para  agendar  em outros  locais  no
território da subprefeitura a serem elegidos em acordo com a subprefeitura. O presidente  Dário
considera uma excelente ideia e se coloca à disposição dos conselheiros para receber indicações de
locais para ações de zeladoria e melhoria do meio ambiente dos espaços verdes públicos. Abre-se
para o item de informes gerais, o presidente Dário apresenta que lhe foi apresentado um programa
denominado como “Jardins de Chuva”, pela Secretaria, no qual a Subprefeitura da Sé fez como
piloto, onde se trabalha com urbanismo, plantio e colabora com a solução de enchentes na criação
de microdrenagem, além de outros ganhos ambientais.  A proposta é estruturar na Subprefeitura
junto com a Coordenadoria de Obras da Subprefeitura. A secretária Bruna apresenta uma dúvida no
chat da conselheira Luíza, que pergunta se há previsão de concurso para aumento do número de
fiscais e agentes vistores. O presidente Dário responde que pelo seu conhecimento não há nenhuma
previsão. A conselheira  Luíza coloca dúvida sobre as dificuldades dos fiscais que não possuem
automóvel em utilizar o serviço do “99” que não oferece acesso em muitas áreas periféricas, cita
ainda a importância do que se falou a tempos sobre a criação de IPTU verde. O presidente Dário
informa que não possui mais convênio com o “99”, sendo que a subprefeitura possui um único
veículo de plantão para vistorias. Quanto ao IPTU verde fica a sugestão de se buscar atualizar o
assunto.  O presidente  Dário se ausenta por um momento,  assumindo a presidência o Chefe de
Gabinete  Fernando. O conselheiro Teddy pede a palavra sobre a atualização das informações do
ofício da Av. Cruzeiro do Sul, diante da grave situação do local. A secretária  Bruna informa que
foram seguidos os trâmites internos, prosseguindo nesta semana para resposta dos órgãos externos e
que aguarda resposta. Fernando propõe um acompanhamento para vencer as dificuldades e acelerar
a solução do problema, aguardando a resposta das áreas competentes e na medida do possível tomar
medidas. Conselheiro Teddy pergunta sobre a inserção de todos os membros do CADES STM no
whatsapp.  Jair informa que seguindo orientação de SVMA, vai ser criado nos próximos dias um
grupo oficial para o CADES STM de whatsapp. A conselheira Luíza pergunta sobre a importância
de novos analistas ambientais para o corpo técnico da subprefeitura e se há como o CADES STM
encabeçar uma ação de solicitação ao governo. Fernando coloca que não há autonomia para essa
ação, mas que ficará registrado em ATA. Jair coloca que se houver interesse da conselheira Luíza
em aprofundar o tema, a mesma pode propor a criação de um grupo de trabalho que faria estudos e
análises, comprovado as necessidades da prefeitura em investir numa expansão de corpo técnico
qualificado de fiscalização nos  assuntos  de meio  ambiente  e  todos os  ganhos de  melhoria  que



possam ser previstos. O conselheiro  Elpídio pergunta do convite para o grupo de vistoria para a
sexta-feira para a ação no Mirante.  Fernando coloca que se deve ter cuidado para o número de
pessoas que vão acompanhar a vistoria técnica, para evitar aglomeração, permanecendo o convite
somente  aos  presentes.  A conselheira  Beatriz se  colocou  à  disposição  para  colaborar  com  a
conselheira Luíza, caso o grupo de estudo último citado seja criado. Perguntou ainda sobre se há
informação das eleições dos CADES Regionais. Jair respondeu que há uma reunião para sexta-feira
próxima, marcada por SVMA sobre o assunto. A palavra passa para Fernando, que agradece aos
presentes  e  aguarda  os  que  puderem  na  visita  técnica  ao  Mirante.  A reunião  é  encerrada  às
18h45min.


