
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM  
Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana 
 
Data:  04 de outubro de 2012 
Hora Início : 18:00 hs 
Hora Término : 19:30 hs. 
Local:  Auditório Subprefeitura de Vila Mariana 
 
REUNIÃO DE ORDINÁRIA 
 
A Reunião foi iniciada pelo Vice-presidente Alessandro Azzoni com a leitura da 
Ata. 
Foi solicitado a confirmação dos documentos da Agenda 21 para o Ministério 
do Meio Ambiente pela conselheira Marli. 
Houve um questionamento com relação ao do Projeto Escola Estufa, se o 
mesmo foi passado a todos os membros do CADES e Agenda 21. 
O Sr. Azzoni comenta que este tipo de assunto deveria ser informado  a todos 
os moradores da região, bem como aos conselheiros e por meio de jornais do 
bairro, e não somente por e-mail eletrônico.  
A Sra. Nina relata de forma breve o aproveitamento do curso e a estrutura da 
Estufa, e todo o amparo do material, que é fornecido em conjunto com a aula 
que é de boa qualidade. 
Foi mencionado também pelo vice presidente que o Coordenador de obras 
Samuel Alessi esta realizando um trabalho excelente, no que se refere 
reutilização de entulhos para a realização de asfalto. O entulho passa por um 
procedimento de trituração, para ser utilizado como base de calçadas e asfalto. 
 
O Subprefeito comenta que participou de uma reunião com o grupo de 
acessibilidade, e que em breve terá a Virada Inclusiva, aproveitando para 
convidar todos conselheiros e participantes. 
Foi dada uma opinião por um dos conselheiros, com relação a Virada Inclusiva, 
que seria importante fazer um convite as instituições da região, como por 
exemplo a GRACC e  AACD. 
 
A título de informação, foi mencionado pelo Subprefeito que haverá no dia 
07/10/2012 uma equipe de limpeza pela região, para manter aos arredores dos 
pontos de votação limpos, sem santinhos no chão, bem como a prevenção de 
entupimento de bueiros e bocas de lobo. 
 
Pauta da Próxima Reunião 
 
- Apresentação Projeto Bike Sampa na região de Moema 
- Instalação do bicicletário na Subprefeitura Vila Mariana 
- Café de encerramento 
 
 
 
Conselheiros e Suplentes Presentes 
 



Alessandro Azzoni 
Marli S.R. de Mattos 
Nina Orlow 
Henrique Dias Faria 
Márcia Macedo 
Lucas de L. Montanari 
Marcos Augusto F. Marques 
Paulo L. S. Silva  
 
Convidados  
 
Sandra Cardoso 
Graziela Guerriri 
 
Foi dada por encerrada a reunião às 19:30 horas, com os devidos 
agradecimentos pela presença de todos. 
 
 
 
_______________________               _________________________ 
Presidente          Relator 
 
 
 
 
____________________________ _________________________ 
Vice Presidente     Secretária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


