Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Subprefeitura Vila Mariana
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da
Subprefeitura de Vila Mariana
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM
Data: 02 de junho de 2016
Hora de início: 18:30 h
Local: Sala de reuniões da Subprefeitura de V. Mariana
Pauta:
- Abertura
- Aprovação da ATA
- Informes
- Assuntos principais:
⁻ Apresentação dos ODSs
⁻ Traçar um plano a partir das prioridades do CADES
⁻ Trazer diagnóstico das 2 temáticas principais: Resíduos e Áreas Verdes (Magda e Clóvis)
- Próximos passos e pauta da próxima reunião
- Encerramento
1. Abertura reunião: foi feita pelo Subprefeito Sr. João Carlos Martins da Silva como Presidente CADES
VM. Foi solicitado pela conselheira Lara a inserção de um novo ponto de pauta: A discussão do novo
Plano Regional, uma vez que a Conferência Regional ocorrerá no próximo dia 11/06. Todos
aprovaram a inserção como segundo ponto de pauta.
2. Aprovação da ATA: Aprovada ata da reunião de 05/05/2016
3. Informes gerais:
- A conselheira Lara fez um relato sobre a ação de plantio ocorrido em 15 maio. Será entregue um
Relatório sobre os registros das ações.
- O CADES pinheiro criou um GT Eco bairro e convidou os conselheiros do CADES Vila Mariana a
participarem, caso alguém tenha interesse. Lara já participa como consultora.
- Foi informado que no dia 21 de junho acontecerá um encontro sobre a Política Municipal de
Participação Social, dando prosseguimento ao Plano de ação do Comitê Intersecretarial de Articulação
Governamental.
4. Assuntos principais





Apresentação ODS – A apresentação dos ODS foi feita por Magda e complementada por
Lara. Após foram respondidas as perguntas e feitas as observações pelos presentes.
Plano Regional – Quais os desafios? Foi sugerido criar um GT para organizar material a ser
apresentado no encontro do dia 11/06. Os participantes que confirmaram foram: Elisa,
Juliana, Clóvis, Lara e Magda.
- O Plano Regional Estratégico em vigência é o de 2004, disponível no site da prefeitura.
Traçar um plano a partir das prioridades do CADES. Este ponto será retomado após elaborado
o material para o novo plano estratégico.
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Trazer diagnóstico das 2 temáticas principais: Resíduos e Áreas Verdes (Magda e Clóvis)
Magda fez um relato do email enviado previamente com material para discussão, o qual não foi
respondido por nenhum conselheiro. Após apresentou o que existe já feito na sub-prefeitura
da Lapa e comentou o material existente da gestão anterior do CADES/VM.
Clóvis informou que não conseguiu fazer o mapeamento a que se propôs.
-No fim da reunião foi retomada a discussão sobre a continuação da ação de plantio. O sub
prefeito discorreu sobre as dificuldades para apoiar este tipo de ação, principalmente se
ocorrer em intervalos de tempo muito pequenos. Ele ficou de conversar com Tchenco, para
que este último faça sugestões de novas áreas verdes para plantio. Comentou ainda que é
necessário concluir o processo. Na próxima reunião será feito um informe de como está a
conclusão da referida ação de plantio.
-Sérgio perguntou se existe um mapeamento de espaços ociosos dentro da região da sub
prefeitura VM.
-Juliana informou que grupos de escoteiros tem realizado monitoramento da qualidade das
águas urbanas. Foi solicitado pedir para Dalva o contato do pessoal da SOS Mata Atlantida, e
checar com Luis do Rios e Ruas o mapeamento das nascentes.
-Foi ainda sugerido que fosse agendada uma reunião com a SVMA para apresentação do
Relatório de Ações do evento do dia 15/05 e sobre a necessidade de um representante no
CADES.
-Foram indicados pela Secretaria da saúde dois nomes para fazer parte do CADES/VM:
Ney Luiz Picado Alvares (Titular)
Juliana Lima de Oliveira (Suplente)

5. Próxima reunião: prevista para o dia 07/07/2016, previsão 18h, início das 18h30 às 20h30 no
auditório da Subprefeitura de Vila Mariana.
6. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Assuntos
principais
- Criação de GTs – o requerimento será enviado por Lara, e o compilamento dos dados será feito
por Clóvis.
- Traçar um plano a partir das prioridades do CADES – utilizando o material elaborado para o Plano
Regional.
- Ante –projeto sobre Resíduos

7. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30h, com os devidos agradecimentos
pela presença de todos.
Observações gerais:
i. Os informes deverão ser passados ao presidente para que ao iniciar a sessão do dia, possa dar
ciência a todos os principais informes.
ii. Cobrar a indicação das secretarias no CADES VM que estão faltando.
Participantes presentes:
Representante da Subprefeitura
JOÃO CARLOS SILVA MARTINS - Presidente
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Sociedade Civil - Titulares
Clóvis J. F. de Oliveira Jr
Elisa Ramalho Rocha
Henrique Dias de Faria
José Jorge Couri
Lara Cristina Batista Freitas
Sociedade Civil - Suplentes
Magda Beretta
Outros presentes
Brauner Geraldo Cruz Junior
Vitor Ranieri
Sérgio Shigeeda
Juliana Saad de Marchi

______________________________________
Presidente
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Flavia Yumi Sakai

_______________________________
2ª Secretária CADES VM
Dalva Soares Bolognini
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