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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
Subprefeitura Vila Mariana 
 

Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Subprefeitura de Vila Mariana 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM 

 
Data: 14 de julho de 2016 
Hora de início: 18:30 h 
Local: Sala de reuniões da Subprefeitura de V. Mariana 
 
Pauta:  

- Abertura 
- Aprovação da ATA 
- Informes 
- Assuntos principais:  

- Criação de GTs 
                     - Traçar um plano a partir das prioridades do CADES – utilizando o material elaborado para o Plano 
         Regional. 
                     - Ante – projeto sobre Resíduos 

  
- Próximos passos e pauta da próxima reunião 
- Encerramento  

   
1. Abertura reunião: foi feita pelo Subprefeito Sr. João Carlos Martins da Silva como Presidente CADES 

VM. 
 

2. Aprovação da ATA: Aprovada ata da reunião de 02/06/2016 
  

3. Informes gerais: 
- A conselheira Flávia Sakai anuncia sua licença, a princípio até o final do ano. 
- Festa Klabin no final de semana de 16-17 julho. 
- Show do Alceu Valença na Pedro Álvares Cabral no dia 30/07. 
- Tocha Olímpica passa pela região no dia 24/07. 
- Agendamento do caminhão pipa para rega no sábado 16/07. 
- Evento de prestação de contas do Subprefeito no dia 07/07 contou com a presença de mais de 100 
pessoas. A apresentação está disponível no site da prefeitura. Foi citada a Floresta de Bolso. 
- Evento de Orçamento Participativo no dia 06/08,  das 9h-12h no Colégio Santa Amália. 
- Mutirão do projeto Vivo a Praça, na Praça Kisao Tokita, no dia 23/07.  
- Sugestão de inclusão do mailing das outras gestões do CADES para participação e divulgação. 
 

4. Assuntos principais 
 

 Monumento às Bandeiras – A conselheira Magda levantou a questão da segurança e 
preservação deste patrimônio, como evitar que as pessoas subam no monumento. Vitor 
ficou de checar a rota de patrulhamento da GCM. As conselheiras Elisa e Lara identificaram a 
necessidade de uma ação mais ampla e educativa para conscientização, com resultados a 
longo prazo. 
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 Criação dos GTs  –  Conselheira Lara apresentou os documentos dos grupos e reforçou a 
continuidade da contribuição online com os pontos para a região, bem como o 
envolvimento de outros grupos através da divulgação para amigos e vizinhos. Foram criados 
2 GTs, formados por pelo menos um conselheiro do CADES e outros colaboradores 
(especialistas e membros de outros conselhos). Resíduos: Magda, Sérgio e Lara. Áreas 
Verdes: Elisa, Clóvis. 

 Surgiu a ideia de fazer uma corrida/caminhada com plantio no final, para divulgação dos 
ODSs, na Primavera. 

 A conselheira Magda identificou o papel do CADES no Plano de Gestão integrada de 
Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo – PGIR_SP 

 Próximos passo: 1. Subprefeitura envia ao Conselho, até a próxima reunião, um 
levantamento do que foi feito na região dentro do PGIR e metas atingidas. 2. Vitor passa o 
livro de Gestão recebido da AMLURB até a próxima reunião. 3. Análise do material pelo 
Conselho, identificação do que já foi atendido e do que poderia ser incluído. 4. Convite à 
AMLURB para participar da reunião de setembro. 

 
 

5. Próxima reunião: prevista para o dia 04/08/2016, previsão 18h, início das 18h30 às 20h30 no 
auditório da Subprefeitura de Vila Mariana.  
 

6. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Assuntos 
principais 

- Análise do material levantado e encaminhado ao Conselho sobre Resíduos Sólidos 
          - Apresentação do engemaker.com.br montado no galpão do Inst. de Eng. Espaço de coworking  

           pelo conselheiro Henrique 

  
7. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30h, com os devidos agradecimentos 

pela presença de todos.  
 
Observações gerais: 

i. Os informes deverão ser passados ao presidente para que ao iniciar a sessão do dia, possa dar 
ciência a todos os principais informes.  

ii. Cobrar a indicação das secretarias no CADES VM que estão faltando. 
                   
 
Participantes presentes: 
 

Representante da Subprefeitura 

JOÃO CARLOS SILVA MARTINS - Presidente 
Vitor Ranieri 
 
 
Sociedade Civil - Titulares 

Elisa Ramalho Rocha 

Flávia Yumi Sakai 

José Jorge Couri  

Lara Cristina Batista Freitas  
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Sociedade Civil - Suplentes  
Magda Beretta 
 
Outros presentes 
Sérgio Shigeeda 
 
 
 
 
______________________________________                 
Presidente                                                      
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2ª Secretária CADES VM 
Flavia Yumi Sakai      Dalva Soares Bolognini   
   
 

 


