
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM  
Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana 
 
 
Data:  05 de julho de 2012 
Hora Início:  17: 30 hs 
Hora Término:  19: 22 hs 
Local:  Auditório Subprefeitura de Vila Mariana 
 
REUNIÃO DE ORDINÁRIA 
 
A reunião foi iniciada a partir da segunda chamada às 17:45 hs, pelo Subprefeito 
Manoel Antonio presidente do CADES/VM, com os seguintes tópicos: 
 

• Leitura da 7ª Ata, e aprovação da mesma; 
• Ressaltou que só haverá reunião extraordinária, quando for necessária e 

solicitada pelos conselheiros com antecedência.  
• Foi firmado em reunião que as Atas das reuniões serão divulgadas no link 

do CADES no portal da Prefeitura após a aprovação dos conselheiros, 
tendo em vista que será exposta somente as Atas das reuniões do dia 
05/07/12 em diante. 

• O banco Itaú estará oferecendo para Subprefeitura Vila Mariana 
equipamentos, para a instalação de um estacionamento de bicicletas. 

• O Subprefeito esclarece algumas dúvidas sobre o Projeto Bike Sampa: É 
um projeto de sustentabilidade da Prefeitura de São Paulo em parceria com 
o banco Itaú e as empresas Serttel/Samba. As bicicletas do Bike Sampa 
estão disponíveis em Estações distribuídas em pontos estratégicos da 
cidade, caracterizando-se com uma solução de meio de transporte de 
pequeno percurso para facilitar o deslocamento das pessoas nos centros 
urbanos. 

• Este programa tem como objetivo principal, facilitar o deslocamento do 
cidadão no dia a dia nas regiões da grande São Paulo, é um meio de 
locomoção saudável e rotativo. Temos inúmeros pontos de entrega e 
retirada de bicicletas, o tempo que é disponibilizado para utilizar a bicicleta, 
é o suficiente para encontrar outro ponto e entregar. Em meia hora, calcula-
se que pode ser feito um percurso extenso dentro da cidade, caso 
ultrapasse esse período, pagará um valor simbólico de R$ 5,00 (cinco 
reais), o valor cobrado impede indiretamente a posse da mesma por um 
tempo longo, podendo resultar a falta de bicicletas para outros usuários. 
Este projeto que está dando certo tem um propósito de incluir mais 
bicicletas e instalar até dezembro de 2012 três mil bicicletas no total. 

• Está havendo um certo desconforto aos moradores, com relação às novas 
regras de conservação e manutenção de calçadas, em que alguns casos 
são difíceis de se resolver, pois tem árvores que não podem ser cortadas, 
mas as suas raízes estão danificando a calçada e impedindo a passagem 



de pedestres e causando acidentes, estamos analisando cada caso, para 
que o proprietário não seja penalizado de forma indevida e que tenha 
condições de reforma-la de uma forma que seja viável e que esteja dentro 
das normas estabelecidas. 

 
 

 RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES: 
 

• Houve o pedido de reparação e adequação das calçada para passagem de 
deficientes físicos, cadeirantes e outros; 

• Cortes de raízes em calçadas, o que não é permitido; 
• Análise da aplicação das multas aos munícipes com relação à manutenção 

e adaptações das calçadas; 
• Foi solicitada por uma integrante do Conselho, a realização de “Diálogos 

Sustentáveis Rio + 20”, que tem a finalidade de trocar informações entre os 
conselheiros e participantes sobre o ocorrido no Rio de Janeiro e se este 
evento afetará ou não, o cotidiano das pessoas envolvidas no perímetro da 
regional CADES/VM. Deste pronunciamento foi sugerido pelos demais 
conselheiros com a aprovação do Sr. Presidente do Conselho, a realização 
de um Fórum para o mês de setembro na UMAPAZ e sugestões sobre o 
mesmo que deverão ser encaminhadas para o portal da Prefeitura.  
 

 
ASSUNTOS GERAIS 

 
 
• Na Praça da Árvore esta sendo implantado o projeto Eco Bairro, este é 

um projeto que terá a participação de um grupo de alunos em formação, 
que monitorarão toda a atividade que será executada, esse projeto tem 
como principal objetivo, a educação ambiental e criar uma cultura de 
preservação do meio ambiente. Temos escolas como a EMEF Jean 
Mermoz (Rua Correia de Lemos, 30. Chácara Inglesa - Distrito: Saúde 
Zona Sudoeste - São Paulo - SP CEP 04140-000) e a EMEI Tenente 
Paulo Alves (Jose de Camargo, 259 - Vila Mariana  São Paulo, 04139-
010) que tem o projeto de educação ambiental. 

• Comércio ambulante: conforme o andamento das ações e recursos 
interpostos, o último ato foi a decisão do Colegiado de 
Desembargadores, que votaram a favor da permanência do comércio 
ambulante na grande São Paulo com 22 votos, tendo em vista que a 
Prefeitura tem projeto de centralizar esse comércio ambulante em local 
adequado. Estamos trabalhando em cima de uma estratégia de 
centralização dentro da nossa área, o objetivo é encontrar um local, 
para que os mesmos se organizem e formalizem como micro 
empreendedor, em algumas áreas de preferência próximas a estação de 
metrô, terminais rodoviários e centros comerciais. 



 
 
PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 
 

• Realização da Feira de trocas na região de Vila Mariana; 
• Apresentação do Projeto Bike Sampa para melhores esclarecimentos e 

sugestões; 
• Exposição de resultados da Rio + 20 e do CADES; 
• Fórum dos CADE’s; 
• Realização de palestras e eventos do CADES na UMAPAZ. 
 
Conselheiros e Suplentes Presentes 
 

• Alessandro Azzoni 
• Regina Laura 
• Mali S. R. de Mattos 
• Rose M. Inojosa  
• Manoel A. S. Araújo 
• Márcia Petrone  
• Rose Campos 
• Marcus Augusto Ferreira Marques  
• Jailson Medeiros (justificou a ausência) 
• Gilceu Figueira (justificou a ausência) 
• Lucas Lauro (justificou a ausência) 
• Eponina D. Portugal (justificou a ausência) 

  
 
Foi dada por encerrada a reunião às 19:22 horas, com os devidos 
agradecimentos pela presença de todos. 
 

 
 
________________________________   
                    Presidente  
 
 
________________________________   
                  Vice Presidente  
 
 
________________________________   

Relator  
 
 
________________________________   
                    Secretaria  



 


