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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM 

 
Data: 06 de fevereiro de 2014 
Hora de início: 18:30 hs 
Local: Auditório da Subprefeitura de V. Mariana 
 
Pauta sugerida:  

- Abertura  e informes gerais  
- Aprovação da ATA  
- Discussão do Regulamento interno - Apresentação do comparativo, dúvidas e encaminhamento 
para aprovação   
- SVMA - explanação sobre CADES - principais realizações e a função dos CADES Regionais  
- Atribuições - diálogo sobre as principais ações do CADES VM para 2013-2015   
- Fechamento da pauta e próximos passos  
- Encerramento da reunião  

    
1. Abertura reunião: Renato Jardim, Chefe de Gabinete, abre a reunião, substituindo o Subprefeito  

e designa Maria Helena Godoy para conduzi-la. 
Delma SVMA não pode comparecer, ficando a explanação, como pauta para a próxima reunião. 
Leitura da ata da reunião anterior, anotada as observações/complementações dos 
conselheiros(as), a qual foi aprovada e assinada pelos mesmos. Foi observado que a ATA deve 
ser disponibilizada para toda a população no Portal/Site da Subprefeitura. 

 
2. Discussão do Regimento interno do CADES VM – Foi marcada uma Reunião Extraordinária para 

tratar esse assunto em especifico no dia 20/02/14 – quinta-feira as 18:30 hs (a qual foi alterada 
para o dia 19/02 após consulta aos conselheiros). Foi observado que a analise do regimento 
deverá ter o foco no que é mais importante relembrando que o regimento anterior se baseou 
em um regimento pré-existente e foi discutido e ajustado ao contexto e especificidades locais. 

 
3.  Diálogo sobre as atribuições do CADES VM – Para tratar desse tema foi sugerida uma dinâmica 

para coletar todas as percepções dos conselheiros sobre o tema. Foram distribuídas pequenas 
fichas para que cada um expusesse livremente as principais demandas que identifica – ver 
imagens abaixo. A partir das contribuições coletas junto aos conselheiros, foi feita uma rápida 
organização das principais temáticas que surgiram. Em síntese, são elas: Desafios relacionados 
ao Sistema de Gestão (sistema de coleta e destinação, volume de renda obtida e destinação, 
reciclagem, informação à população, parceria entre CADES e Secretaria de Educação, riscos à 
saúde e epidemias, lixo digital, varrição, papel dos garis, tratamento dos resíduos – reciclagem e 
compostagem, politicas de resíduos e cultura de paz, participação popular, questões econômicas 
e politicas da coleta de lixo, situação dos Ecopontos), Mapeamento de iniciativas (lista de 
iniciativas do bairro, mapeamento de entidades da Vila Mariana, mapeamento da 
sustentabilidade) e, assuntos diversos (diálogo sobre Plano de Bairro, Políticas de uso do solo e 
qualidade ambiental, conhecer os aspectos do verde na cidade, papel da subprefeitura em 



temas relacionados às construtoras, Plano Diretor, calçadas verdes e função das calçadas, 
Projeto Melhor arvore para disseminar conhecimentos sobre plantio). 

    
Imagens: Fichas preenchidas pelos conselheiros(as) durante a reunião do dia 06/02/14. 

4. 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. Foram compartilhadas dicas de como enfrentar e proceder no caso de poda de arvores.  
iii. Na próxima reunião a SVMA irá expor as principais demandas da população e apresentará os 

dados sobre o Sistema de Gestão de Resíduos com 15 min. de exposição e 15 min. para encaminhar 
dúvidas e diálogo sobre o assunto. 
 

5. Próxima reunião: será realizada no dia 06/03/2014 (primeira quinta-feira do mês) às 18:30 h no 
Auditório da Subprefeitura.  
 

6. Enceramento: Foi encerrada a reunião às 21:00 hs, com os devidos agradecimentos pela 
presença de todos. 

                        
Participantes:  
Subprefeito Luiz F Macarrão – Presidente (substituído pela Maria Helena S. Godoy) 
Edison Amodeo – CADES VM 
Regina Laura Morais S. M. de Faria – CADES VM 
Marli Sanches Ribeiro de Mattos – CADES VM 
Márcia Groeninga– CADES VM 
Kátia Massuda Alves B. dos Santos– CADES VM 
Lara Cristina Batista Freitas– CADES VM 
José Jorge Couri– CADES VM 
Leonora Cordellini– CADES VM 
Andrea Taiyoo– CADES VM 
Taís Maimoni  Gonçalves – SME/DRE IP 
Juliana Lima Oliveira 
Fabiana Moreto – CADES VM 
Renato Jardim - SPVM 
Marcylia Campos – Agenda 21 
Estela Samato - SUBVM 
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