
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM  
Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana 
 
 
Data:  02 de agosto de 2012 
Hora Início:  17: 30 hs 
Hora Término:  19: 25 hs 
Local:  Auditório Subprefeitura de Vila Mariana 
 
REUNIÃO DE ORDINÁRIA 
 
A reunião foi iniciada às 17:45 hs, pelo Vice presidente Alessandro Azzoni: 
 
• Leitura da 8ª Ata, e aprovação da mesma; 
• Comenta sobre a participação do CADES/VM, que deve ser mais atuante nos 

projetos sócios ambientais, sendo que o bairro de Vila Mariana tem ações 
fortes no aspecto ambiental, é um dos bairros que mais recicla, portanto, já 
estamos tornando bairro exemplo para a grande São Paulo;  

• É necessário o suporte do CADES/ VM, nos projetos que são realizados por 
jovens e a sociedade civil. Temos um grande exemplo, a iniciativa ambiental de 
jovens que customizaram inúmeras carroças. Este projeto beneficiou vários 
carroceiros, dando um novo visual para o seu meio de trabalho. 

• Houve uma apresentação pelo Conselheiro Marcus, sobre a Feira de Trocas, 
como iniciaram esta feira, quais os benefícios e as suas vantagens para o 
bairro. 

• O vice-presidente fala sobre as dificuldades, que terão ao tentar elaborar um 
projeto que tenha este foco “Feira de Trocas”. Para que a proposta seja 
apresentada ao Subprefeito, será necessário montar um Fórum de debates e 
soluções, para que possamos juntos montar um projeto que alcance as 
exigências do bairro. 

• Foram formados dois grupos. Um será o Fórum e o outro de que discutira as 
questões de logística da Feira de Trocas, e no próximo dia 16/08/12, estes dois 
grupos deverão reunir-se para debater as propostas e apresentá-las na 
próxima reunião do CADES. 

• Houve uma apresentação da Associação Aliança Luz, demonstrando através 
de um desenho esquematizado o processo da Aquaponia.   

  
RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES: 
 

• Houve uma solicitação do Conselheiro Jailson: Replantar uma árvore, que 
foi plantada de forma inadequada, impedindo a passagem de pedestre na 
calçada, situada na Rua Agnaldo Manoel dos Santos, nº 270.  

• Foi comunicado a todos os presentes o afastamento do Conselheiro Jailson 
Medeiros, pelo prazo de seis meses, e entregue a notificação ao vice-



presidente para ser mencionado em ata, Solicitou a notificação via ofício do 
seu respectivo Suplente.   

• Solicitar ao Subprefeito que notifique um suplente, para a Secretaria do 
Esporte. 

 
ASSUNTOS GERAIS 

 
 
• No dia 04/09 acontecerá o 8º Curso – Carta da Terra. 
• A reunião do dia 06/09 será transferida para o dia 13/09/12. 

 
PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 
 

• Resolução do trabalho dos dois grupos; 
• Feira de troca; 
• Apresentação de Aquaponina. 
 
Conselheiros e Suplentes Presentes 
 

• Alessandro Azzoni 
• Mali S. R. de Mattos 
• Rose M. Inojosa  
• Manoel A. S. Araújo 
• Márcia Petrone  
• Rose Campos 
• Marcus Augusto Ferreira Marques  
• Jailson Medeiros  
• Gilceu Figueira  
• Lucas Lauro  
• Eponina D. Portugal   
• Fernanda E. A. Mendes 
• Marcelo Sampaio 

 
Foi dada por encerrada a reunião às 19:25 horas, com os devidos 
agradecimentos pela presença de todos. 
 

 
 
________________________________                      ____________________________ 
                     Presidente                                                                    Relator  
 
 
 
________________________________                       _____________________________ 
                  Vice Presidente                                                             Secretaria  


