
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM  
Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de Vila Mariana 
 
 
 
Data:  08 de novembro de 2012 
Hora Início : 17:30 hs 
Hora Término : 20:00 hs. 
Local:  Auditório Subprefeitura de Vila Mariana 
 
 
 
REUNIÃO DE ORDINÁRIA 
 

A Reunião foi iniciada pelo Subprefeito Manoel, com a explanação de 
alguns assuntos pertinentes ao bairro e ações que estão sendo realizadas na 
Vila Mariana, bem como as dificuldades e demandas da região. 

Apresentou em poucas palavras aos participantes presentes a pauta da 
reunião e o objetivo da presença do Banco Itaú, que tem sido um grande 
parceiro nas ações ambientais e desenvolvimento urbano, com inovações e 
facilidade ao munícipe. 

Relata de forma breve as melhorias realizadas pela Prefeitura do Estado 
de São Paulo nesta gestão, tendo em vista que a reunião não tem cunho de 
audiência pública, mas como representante do poder publico e Subprefeito, é 
necessário dar satisfação administrativas aos munícipes e sociedade civil em 
geral. 

Foi realizada a apresentação do Itaú com o Projeto Bike Sampa, projeto 
este de sustentabilidade da Prefeitura de São Paulo em parceria com o Banco 
Itaú e as empresas Sertell/Samba. 
              O Sistema de Bicicletas Públicas Bike Sampa visa oferecer à cidade de 
São Paulo uma opção de transporte sustentável e não poluente. Implantado e 
operado pelas empresas Serttel/Samba apoiadas pelo Banco Itaú. 

 
 
• Conceito do Projeto 
 

O Sistema Bike Sampa é composto de Estações inteligentes, conectadas a 
uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, 
distribuídas em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, onde os Clientes 
cadastrados podem retirar uma Bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la 
na mesma, ou em outra Estação. 
 
 

• O projeto tem como objetivo: 

• Introduzir a Bicicleta como modal de Transporte Público saudável e não 
poluente;  

• Combater o sedentarismo da população e promover a prática de hábitos 
saudáveis;  



• Reduzir os engarrafamentos e a poluição ambiental nas áreas centrais 
das cidades;  

Promover a humanização do ambiente urbano e a responsabilidade social das 
pessoas. 

 
A equipe do Ecobairro apresentou quais os objetivos deste Programa, 

sendo eles:   

“Sementes para um bairro sustentável”  

   O Programa Permanente Ecobairro, através da Casa Urusvati, recebeu 
o apoio do FEMA – Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Prefeitura Municipal de São Paulo, para realizar o projeto 
“Sementes para um Bairro Sustentável”, na região da  Vila Mariana . Esse 
projeto tem por objetivo: 
  A formação de um círculo de agentes Ecobairro; 
           A formação de uma unidade Ecojovem;  
           A formação de uma unidade de Ecomaturidade;  
           A publicação do guia “Sementes para um bairro sustentável”. Aguarde 
lançamento. 

 
Informativos: 

• 3ª Virada Inclusiva – Participação Plena  

   Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2012 (sábado, domingo e segunda-
feira) será realizada a 3ª edição da “Virada Inclusiva – Participação Plena”, em 
 comemoração ao “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”. 
Inspirado na Virada Cultural e na Virada Esportiva, o evento vai oferecer mais 
de 800 atividades de cultura, esporte e lazer em mais de 80 cidades do Estado 
de São Paulo, reunindo sempre pessoas com e sem deficiência. 
          Os locais e as atrações terão acessibilidade fĩsica e de comunicação, 
para que TODOS possam participar ou acompanhar as atividades em 
igualdade de condições. 
          A Virada Inclusiva é organizada em conjunto por órgãos públicos e 
instituições da sociedade civil, sob a coordenação da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e contando com a participação voluntária 
de pessoas e grupos do mundo artístico e esportivo. 

 
• Festival de curta metragem de Direitos Humanos  

 
 
Este festival será realizado na Cinemateca, sala Petrobras, com o apoio da 
Subprefeitura Vila Mariana, nos dia 29 e 30 de novembro, e 01 dezembro de 
2012. 
 
 



 
Programação  
 
 

29 de novembro de 2012 
 

Abertura – horário: 19h00min às 22h00min 
19:00 – Abertura com o Subprefeito Manoel  
19:15 – Sessão de Curta Metragem  
20:45 – Breve debate sobre Direitos Humanos  
21:00 - Apresentação da Roda Caipira com a Terceira Idade 
21:15 – Encerramento com Café  
 
 
 

30 de novembro de 2012 
 

Abertura – horário: 14h00min ás 17h00min 
14:00 -  Coral  
14:30 – Sessão de Curta Metragem 
15:00 – Dança do Ventre  
16:30 – Dança Cigana  
 
 
 

01 de dezembro de 2012 
 

Abertura – horário: 14h00min ás 17h00min 
14:00 às 15:00 – Coral Paraisopolis  
15:30 -  Sessão de Curta Metragem 
16:00 – Apresentação do Grupo de Paraplégicos  
Encerramento com visita a exposição e outros  
 
 
Pauta da Próxima Reunião  
 
- Apresentação das atividades anuais da UMAPAZ  
- Café de encerramento e outros 
 
 
 
Conselheiros e Suplentes Presentes 
 

• Alessandro Azzoni 
• Marli S.R. de Mattos 
• Henrique Dias Faria 
• Márcia Macedo 
• Marcos Augusto F. Marques 
• Paulo L. S. Silva  



• Rose M. Inosoja 
• Regina Laura 
• Fernanda E. A. Mendes  

 
 
Convidados  
 

• Rosangela Lurbe 
• Vânia Laudari 
• Fátima Prudente 
• Roberto G. Milani 
• Nilson T. Ramos 
• Sonia M. Gasparin 
• Raimundo I. A. Souza 
• Vanessa P. da Silva 
• Denis Sporl 
• Renan Albertin 
• Victor L. A. 
• Camila Furlan 
• Rosa de Lima  
• Marcylia Campos 
• Luciana Nicola 
• Camila F. C. Mehlberg 
• Vânia Costa 
• Viviane Marcella dos Santos 
• Iara Freitas 
• Henrique Dias  
• Nina Orlow 

 
 
Foi dada por encerrada a reunião às 20:00 horas, com os devidos 
agradecimentos pela presença de todos. 
 
 
 
_______________________               _________________________ 
Presidente          Relator 
 
 
 
 
____________________________ _________________________ 
Vice Presidente     Secretária 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


