
ATA da Quarta Reunião Ordinária/2021 do CADES Regional de 
Santana/Tucuruvi/Mandaqui, realizada em 22 de junho de 2021. 
Lista dos presentes:
Presidente Adjunto
Chefe de Gabinete – Fernando Martins Salles
Secretária
Bruna dos Santos Galvão - Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Conselheiros Titulares 
Elpídio Ulian Junior
Daniel Teddy Espinoza Garcia
Conselheiros Suplentes 
Luíza Góis Magalhães
Conselheiros Representantes do Governo 
Jair A. D. Zanelato – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi
Participantes
Rodrigo Castanho – Secretaria de infraestrutura e Meio Ambiente do Governo SP
Vera Águeda – moradora do Jardim São Paulo – Mirante de Santana
ATA:  No dia 22 de  junho de 2021 às  17h19min o presidente adjunto do CADES Regional de
Santana/Tucuruvi/Mandaqui, Chefe de Gabinete Fernando abre os trabalhos da 4ª Reunião do ano
de 2021 com a apresentação da pauta. Propõe a inversão da pauta abrindo a palavra para informes
gerais. Abre para inscrição, o conselheiro Teddy pede a palavra, expõe que há um entendimento por
parte  dos  conselheiros  suplentes  que  a  não  presença  dos  conselheiros  titulares  constantes  nas
reuniões requerem que se faça a substituição dos conselheiros titulares pelos conselheiros suplentes,
de forma oficial, destituindo os titulares, aplicando a legislação, empossando os suplentes de forma
definitiva. O presidente Fernando levanta uma dúvida e solicita ao Jair qual o parecer da regra do
regimento interno de não comparecimento para os conselheiros. Jair expõe que o regimento é ainda
pauta para ser aprovado, mas destaca que toda reunião quando há vagas pela ausência de qualquer
conselheiro titular,  a  mesma passa a  ser  ocupada por um conselheiro suplente presente,  o qual
assume  o  posto  com  todos  os  direitos  e  responsabilidades  ao  voto  equivalente  aos  demais
conselheiros titulares porventura presente. A princípio entende que a proposta do conselheiro Teddy
é a de tornar oficial a saída por faltas de um conselheiro titular e tornar a função do conselheiro
suplente definitivamente como titular. O  presidente Fernando propõe que se faça uma ação de
esclarecimento a todos os conselheiros e aplicar de uma forma mais rígida a obrigatoriedade de
participação  penalizando  as  faltas  não  justificadas  após  a  aprovação  do  regimento  interno.  A
Secretária  Bruna propõe assim que aprovar  o  regimento  interno,  enviar  um e-mail  a  todos  os
conselheiros  junto  com a  pauta  da  próxima  reunião  para  ciência,  destacando  que  se  espera  o
comparecimento dos conselheiros titulares e que faltas não justificadas implicarão em processos de
destituição da função. O presidente Fernando se coloca de acordo. Jair coloca que por orientação
da SVMA que seja tomado todo cuidado de assegurar a participação de todos(as) conselheiros(as)
por  outros  meios  além  da  plataforma  virtual,  dado  que  muitos  possam  ter  impedimentos  ou
problemas em acessar,  dessa forma sempre o envio e recebimento por e-mail  de participação e
manifestação seja considerado como efetivo.  O presidente  Fernando ressalta a importância em
aprovar o regimento e poder aplicar a cláusula por falta não justificada por um conselheiro. Destaca
que a conselheira titular Beatriz por meio de e-mail já indicou hoje seu voto favorável a aprovação
do regimento e justificou a sua falta no dia de hoje. Abre-se a votação para os demais presentes e
recebimento dos votos dos conselheiros  restantes  por  e-mail.  Os conselheiros  Teddy e  Elpídio
votam a favor a proposta de regimento. A conselheira Luíza após apontar a importância da ampla
participação vota sim para a proposta de regimento. O presidente Fernando propõe o envio de e-
mail para manifestação dos demais conselheiros, titulares e suplentes e que seja aguardado o prazo
de uma semana para respostas. Segue-se a pauta para apresentação e aprovação da proposta da ATA
da  última  reunião.  Jair efetua  a  leitura  da  proposta  da  ATA da  última  reunião.  O  presidente
Fernando pergunta a todos os presentes se aprovam o texto da ATA, todos respondem que sim.



Segue para publicação. O presidente Fernando passa para o próximo item da pauta, os grupos de
trabalho. Abre a palavra. Jair relata as atividades do grupo de trabalho coordenado pela conselheira
Beatriz sobre  a  semana  do  meio  ambiente  na  qual,  mesmo com uma série  de  limitações,  foi
possível realizar uma série de atividades pelas redes sociais com apoio da Camila da comunicação
da Subprefeitura de ST. Jair destaca a presença de Rodrigo Castanho na reunião que fará parte de
um grupo de trabalho proposto entre a Subprefeitura ST e o Governo do Estado SP pela Secretaria
do Meio Ambiente. O presidente Fernando agradece a presença de Rodrigo e passa a palavra para
apresentação.  Rodrigo agradece o acolhimento e  expõe os  trabalhos  diretamente ligados a  sua
atividade como o Cinturão Verde da Cidade, a Reserva da Biosfera, como as questões das cidades
sustentáveis,  destacando  a  importância  da  possibilidade  de  trabalhos  conjuntos.  O  presidente
Fernando se coloca a disposição e parabeniza o interesse de parceria entre o Governo do Estado e a
Prefeitura. A palavra é aberta.  Teddy  coloca a importância de seguir com as escolhas das ações
combinadas com o Subprefeito para locais a fim de conservação de áreas verdes. Rodrigo lembra e
reitera a abertura do convite a todos(as) para uma visita agendada ao Horto Florestal e ao Núcleo do
Engordador  no  intuito  de apresentar  mais  de  perto  os  trabalhos  e  os  locais  de atuação da  sua
secretaria.  Elpídio  e a moradora Vera registram via chat o agradecimento à Subprefeitura e aos
participantes pelo evento na semana do meio ambiente no Mirante de Santana e de que as árvores
plantadas estão sendo bem regadas e cuidadas. O presidente Fernando agradece. Jair alerta sobre
os prazos de inscrição para as eleições do CADES.  Bruna informa que o pedido do conselheiro
Teddy segue em análise pela CET. O presidente Fernando encerra a reunião às 18h35min.


