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Pauta sugerida: - Discussão do Regimento interno do CADES VM 
   
    

1. Abertura reunião: leitura da ata da reunião passada, a qual foi aprovada pelo conselho. 
 

2. Diálogo sobre as atribuições do CADES VM – diferenciação entre demandas individuais e 
coletivas. Importância da formalização de solicitações. Foi sugerido que na próxima reunião 
sejam esclarecidas detalhadamente as “atribuições dos conselheiros”. 
 

3. Discussão do Regimento interno do CADES VM – O documento enviado aos conselheiros 
como sugestão para compor o regimento interno não levou em conta o Regimento discutido 
ampla e detalhadamente pelos conselheiros anteriores. Portanto, foram feitas observações 
sobre a importância de conhecer o Regimento anterior para melhor decidir o atual 
Regimento (ver ambos em anexo).  
A partir disso, foi feita a leitura do Regimento, sugerido pela CADES Geral da Prefeitura de 
São Paulo, através da Subprefeitura e foi aprovado com a seguinte ressalva: será preparado 
um documento comparativo para que na próxima reunião possa ser avaliada a necessidade 
de complementação do Regimento. Ficou responsável por essa elaboração a pedidos de 
todos os conselheiros presentes, a conselheira Lara C. B. Freitas. 
 

4. Eleição interna de Secretário do CADES VM – Para a secretaria do CADES VM,  foi eleita por 
unanimidade, a conselheira Lara C. B. Freitas. Como auxiliar foi indicada a conselheira Marli 
Mattos.  

 
5. Horário e dia de reunião ordinária do CADES VM – Foi feito um diálogo sobre a preferencia 

de datas de reuniões em função da disponibilidade dos conselheiros.  
Votação sobre a possibilidade de segunda- feira - Cátia votou – 1 voto 
Votação para manutenção na quinta-feira – restante dos conselheiros – 9 votos 
Foi ratificada que todas as reuniões do CADES VM ocorrerão na primeira quinta-feira do 
mês, com a ressalva que passa para a próxima quinta-feira no caso desta cair em feriado (ver 
calendário em anexo). 
O horário ficou estabelecido, com a aprovação de todos, às 18:30 hs. 

 
6. Próxima reunião: Conforme calendário de reuniões do CADES-VM, não haverá reunião em 

janeiro e a próxima reunião será realizada no dia 06/02/2014 (primeira quinta-feira do mês) 
às 18:30 h.  
 



7. Enceramento: Foi encerrada a reunião às 19:25h, com os devidos agradecimentos pela 
presença de todos. 

                        
Participantes:  
Subprefeito Luiz F Macarrão - Presidente 
Victor Zacharias Plese - Subprefeitura 
Marli S.R. de Mattos – Cades VM / Agenda 21 
Lara Cristina Batista Freitas – CADES VM / Ecobairro 
Marcia G. – CADES VM 
Ediam – CADES VM /Ass. Mirandópolis 
Xxx – CADES VM 
 
Alice Maria Heleno - SVMA 
Regina Laura M.S.M. Faria  – Cades VM 
Fabiana Moreto – DGD-CO2/ SVMA 
Juliana Lima de Oliveira  DRE – IP 
Henrique Dias Faria – SEMTE/ CMCTI 
Marcia Petrone – SMDU / Cades VM 
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