
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM  
Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana 
 
Data:  13 de setembro de 2012- 
Hora Início : 17:30 hs 
Hora Término : 19:30 hs. 
Local:  Auditório Subprefeitura de Vila Mariana 
 
REUNIÃO DE ORDINÁRIA 
 
A Reunião foi iniciada às 17:45 hs., pela  Sra. Chefe de Gabinete,Marly 
Moreno, pois o Sr. Presidente, Subprefeito Manoel Antonio da Silva Araújo, 
estava encerrando uma audiência no Gabinete e logo mais estará presente na 
reunião 
 
O Sr. Vice-Presidente, Sr. Alessandro Azzoni retoma sobre a “Feira de Trocas” 
discutida na reunião anterior, fala também sobre o Fórum de debates e 
soluções. 
 
A Sra. Rose Campos, secretária relata que foram formados 2 grupos: um do 
Fórum e outro que discutiria as questões de logística da Feira de Trocas. Diz 
que houve  falha na comunicação com os membros do CADES, pois esta 
reunião deveria ter acontecido dia 16/08 passado. 
O Sr. Marcos Augusto disse que esteve aqui no dia 16/08, mas não havia 
ninguém para a reunião 
Sr. Alessandro Azzoni retoma e fala que não houve tempo suficiente para a 
Feira da Troca, que é preciso disseminar a “cultura da troca” entre os 
moradores da Vila Mariana. 
A Sra. Marly Moreno recorda-se que neste dia 16/08 o Subprefeito tinha uma 
videoconferência aqui na SP-VM e ela foi representá-lo, pois ele não poderia 
comparecer. 
 
A Sra. Márcia Petrone fala então que houve falha na comunicação, pois os e-
mails foram enviados duas vezes para os membros suplentes do Cades e 
nenhuma para os Conselheiros. 
 
A Coronel Marly Moreno ressalta que já existe uma agenda do Cades com 
todas as datas das reuniões já agendadas. 
 
Passou a discorrer sobre o Programa Escola Estufa Lucy Montoro. Mostra o 
cartaz alusivo, explica que é uma parceria da Secretaria de Participação e 
Parceria (SMPP) , por meio da Coordenadoria de Convivência, Participação e 
Empreendedorismo Social (Compares) e implementado na Subprefeitura de 
Vila Mariana no dia 06 de Setembro de 2012, à Rua Diogo de Faria, nº 609. Ela 
explica ainda, que o objetivo do projeto é incentivar e organizar a implantação 
de hortas escolares e comunitárias, capacitando agentes multiplicadores para o 
seu funcionamento autônomo e integrando a comunidade com o meio 
ambiente. O 1º curso aqui na SP-VM terá início na próxima 2ª feira, dia 17/09. 
O tema “Frutos da Terra, Por uma cidade sustentável”, que ensina técnicas e 



conceitos do cultivo de hortaliças e outras plantas, possibilitando aos 
participantes o aumento de renda e a reeducação alimentar. A Coronel Marly 
Moreno lembra que um dos inscritos para o curso é o Sr. Leon, que já foi 
membro do Cades em conselhos anteriores. 
 
O Sr. Alessandro Azzoni, fotografa o cartaz e passa para os demais presentes. 
A Sra Rose Campos diz que quer que conste em ata que “a divulgação desses 
projetos precisa ser mais bem feita inclusive para os conselheiros do CADES”. 
A Sra. Márcia Petrone fala que precisa passar o link para divulgação. 
Novamente a Sra. Rose Campos fala que precisa ser esclarecido, melhor 
divulgado, porque não ficou sabendo, quer que conste na ata de hoje. 
 
A Sra. Marli S.R. de Mattos, questiona também porque o CADES não teve 
conhecimento do Programa, que eles poderiam ajudar no sentido de 
influenciar, no sentido benéfico da coisa, se é um projeto ocorrendo dentro da 
SP-VM, porque o Cades não ficou sabendo. 
 
A Sra. Nina Orlow sugere que a SP-VM poderia otimizar esse programa junto 
aos Zeladores de Praça como curso complementar e esse mesmo programa 
poderia capacitar também os zeladores desligados.  
A Cl. Marli reforça: “seria uma capacitação a mais”  
A Sra. Nina levanta a possibilidade de contratar os zeladores para as escolas 
municipais, ensinar compostagem, produção de horta, minhocário... 
 
O Sr.Subprefeito chega para a reunião, a Cl. Marly Moreno informa o que já foi 
abordado, fala sobre o projeto Escola Estufa informa também que o curso na 
SP-VM começará na próxima 2ª feira.  
O Sr. Subprefeito sugere que os produtos advindos do projeto poderão ser 
doados à Associação Cruz Verde que é vizinha ao prédio onde esta a Escola 
Estufa. 
A Sra. Nina contesta que o Sr. Leon, “ex-CADES” (citado acima pela Cl. Marly 
Moreno) tenha se inscrito e soube do projeto, sem que o Cades Atual tivesse 
Tido acesso a tal informação 
O Sr. Subprefeito confessa que teve um dia estressante hoje, atendimento 
munícipe, reclamação do serviço Atende,todos atendimentos demorados. 
Fala também que participou da posse dos eleitos no Conselho Gestor do 
Parque do Ibirapuera. 
 
Nisso a Sra. Nina, fala sobre o lixo dentro do Parque do Ibirapuera, A Sra. 
Rose Campos fala que é um lance de educação, que tirou fotos de pessoas 
jogando lixo na grama. 
O Sr. Subprefeito fala que cidade deu uma melhora na limpeza, que “dá um frio 
na espinha” assinar as medições dos serviços das empresas terceirizadas, ele 
diz que todo mês chama a empresa prestadora e cobra delas os serviços 
prestados, pois ele está assinando... 
 
A Sra. Nina sugere campanhas para sensibilizar as pessoas como cuidadoras 
das lixeiras. A Sra. Rose concorda. O Sr. Subprefeito disse que vai cobrar das 
empresas, pois disse lembrar que nos contratos consta algo sobre campanhas 
educativas.. 



Sr. Alessadro Azzoni fala ao Subprefeito de uma rua ao lado do Cemitério Vila 
Mariana, onde estão jogando entulho. Ele sugere se não poderia pedir a uma 
escola ao lado que direcionassem suas câmaras de vídeo para flagrar os 
infratores.  
A Sra. Nina lembra dos Eco Pontos. 
A Sra. Rose Campos sugere levantar campanha educativa para resíduos 
sólidos e lembra-se de uma vivência recente quando presenciou uma pessoa, 
após fumar, descartar o maço no chão. Ela ficou indignada, ia falar, mas a 
pessoa “se tocou” e recolheu e jogou no lixo. Ela fez uma musiquinha “Olha aí 
seu moco... .”  
Ela reforçou que tem que se fazer cartilha, campanha, sair nas ruas, com as 
escolas, fazer uma mobilização num final de semana. 
Sra. Nina diz que poderia engrandecer essa atitude. Ela fala de sua 
experiência: ”todo ano a gente faz o dia de sol, trazem uma pessoa para falar 
sobre o resíduo que estão coletando”, tem apoio da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária: ela sugere ainda, uma campanha conjunta as empresas  
um dia de sol no CADES VM. 
O Sr. Marcos Augusto se lembra do grupo de escoteiros da região próximo 
Sabesp/Aclimação que têm ações de limpeza, saem com sacos de lixo e vão 
recolhendo resíduos que encontram pelas ruas. 
A Sra. Nina sugere: “Vamos propor um dia de sol?” 
O Sr. Alessandro Azzoni sugere um sábado ou domingo. 
Sra Rose Campos sugere pegar um trecho, fazer caminhada, cantando, 
bandinha, cartazes, entregando adesivos: “É O CADES LIMPANDO”..., mostrar 
que existe um grupo preocupado. 
Sra. Nina: e este grupo pode se integrar com outros grupos. 
 
O Sr. Subprefeito sugere Rotary, Lions. 
A Sra. Rose comenta que ações do Rotary são boas, mas não tem 
envolvimento da comunidade 
O Sr Alessandro comenta com Sr. Subprefeito sobre lixos de lojistas da Praça 
da Árvore e sobre helipontos. 
O Sr. Subprefeito fala que os agentes vistores receberão Tablets, estão se 
capacitando e espera que esses avanços melhorem os serviços da PMSP. 
A Sra. Márcia Petroni fala de sua experiência na SMDU (Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano): que passou por vários treinamentos e que muitas  
Licenças que terão que ser revistas. 
 
Sr. Alessandro fala de seu trabalho com alunos do Colégio Madre Cabrini do 9º 
ano, trabalhou o tema: Sustentabilidade, Resíduos, Água e Energia Retornável 
e com alunos do 2º Ensino Médio o tema Planta Sustentável (Moradias). Para 
incentivá-los, criou certificados e medalhas. Ficou surpreso e feliz com a 
produção dos trabalhos, percebeu mudança na consciência deles. 
 
A Sra. Nina sugere que façam vídeos e coloquem no YOU TUBE. 
A Sra. Nina pede para ler uma carta recebida do Ministério do Meio Ambiente, 
que por meio da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 
(SAIC), está atualizando o seu banco de dados relativo às pessoas envolvidas 
com os processos de Agenda21 Local em todo o Brasil. Ela deixa o material 
para ser entregue para Sra. Camila(carta, planilha de cadastro- colaborador 



Agenda 21 local.)Ela acha que deveria ser respondido e que a Subprefeitura 
mantenha um arquivo CADES/AGENDA21/VM. Sr. Subprefeito fala para 
entregar para a Sra. Camila preencher amanhã. 
 
A Sra; Rose pede para divulgar que fará uma palestra na Universidade Rio 
Branco com o tema “RH e a Sustentabilidade”, dia 19/09/ 
Sr. Henrique entrega panfleto”INNOVATIONS’ Processadora de resíduos 
orgânicos e faz uma breve explanação sobre o produto. 
 
 
Conselheiros e Suplentes Presentes 
 
Alessandro Azzoni 
Marl´S.R. de Mattos 
Nina Orlow 
Henrique Dias Faria 
Márcia Petrone 
Rose Campos 
Marcos Augusto F. Marques 
 
Foi dada por encerrada a reunião às 19:30 horas, com os devidos 
agradecimentos pela presença de todos. 
 
 
 
_____________________________  _________________________ 
Presidente      Relator 
 
 
 
 
____________________________  _________________________ 
Vice Presidente     Secretária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


