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: 05 de junho de 2014
Hora de início: 18:30 hs
Local: Auditório da Subprefeitura de V. Mariana
Pauta:
- Abertura
- Informes gerais
- Aprovação da ATA
- Avaliação e encaminhamentos dos temas principais coletados na reunião anterior: Dengue e
Resíduos na região da subprefeitura VM
- Outros assuntos gerais
- Próximos passos e pauta
- Encerramento
1. Abertura reunião: foi feita pelo Sr. Subprefeito Luiz Fernando Macarrão, presidente do Conselho.
2. Aprovação da ATA: houve leitura previa (por e-mail) e no momento da assinatura da ata da reunião
anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.
3. Informes gerais – - Inauguração do Usina de Tratamento Ponte Pequena e próxima será em Santo
Amaro no próximo mês (julho-14)
- Dia mundial do meio ambiente – lembrança e citação que “ambiente limpo não é o que mais se
limpa, mas o que menos se suja”- sendo uma tarefa de todos multiplicar essa ideia
- Está havendo uma Campanha direcionada para os idosos
- PROJETO ESTRATÉGICO - demandas de usuário de drogas na região – união da Subprefeitura, do
SAS Vila Mariana (supervisoras+ assistência social), do Projeto mãos abertas do CREAS visa a
abordagem dos usuários numa ação coordenada e colaborativa dos 3 órgãos. Ocorre já há 3 meses
atuando e dando atendimentos humanizado aos usuários. Também está sendo adotado
procedimento de limpeza 3 vezes por semana. Será encaminhado para conhecimento do prefeito e
secretários envolvidos nos procedimentos, além de divulgação para a população e a mídia visando
todos colaborarem nas postura e ação adequada ao problema.
- Comunicado sobre os estudos e pesquisas que estão sendo feitos sobre a Subprefeitura de Vila
Mariana para a Dissertação de Mestrado em GESTÃO URBANA na Pontifícia Universidade Católica –
PUCPR, Curitiba/PR. Em breve, em prol da Sustentabilidade urbana e dos avanços no campo do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Subprefeitura de Vila Mariana, através seus
representantes – Gestores, Conselheiros e outros participantes serão consultados, entrevistados
como parte dos estudos guiado pela Conselheira Lara Cristina Batista Freitas.
4. Avaliação e encaminhamentos dos temas principais coletados na reunião anterior: Dengue e
Resíduos na região da subprefeitura VM –
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Assunto 1: DENGUE - casos notificados que iniciam as ações de controle (atualização de ontem) –
em síntese: Moema - 6, Saúde – 12, Vila Mariana – 16. Por exemplo: Notificado 681 e 129 casos
confirmados no Jabaquara
Exemplo de ação no bairro: Clube Mané Garrincha
- Para todos os locais é necessário manter tudo limpo para que surta o efeito da nebulização
/pulverização nas escolas nos casos mais críticos
- Foi levantada a importância do trabalho sistemático de prevenção - avaliar qual a frequência de
agentes que iam casa a casa
Colaboração do CADES no trabalho de divulgação das formas de controle
O que o CADES pode fazer? - A campanha deve ser iniciada 10 meses anterior a epidemiapreparação para outubro, novembro e dezembro - o trabalho é nesse momento!
- CAMPANHA DE PREVENÇÃO – é de grande importância o trabalho da prevenção
– AÇÔES PRATICAS IMEDIATAS:
- Distribuição por parte de todos: portal da prefeitura (enviar para os conselheiros)
- Compromisso de todos os conselheiros em compartilhar nas suas redes, colocar no
facebook
- Entrar em contato com assessoria de imprensa do PORTAL DA PREFEITURA - enviar
documento reforçando a importância - desenvolver minuta por Juliana, Lara e Subprefeito
Assunto 2: RESÍDUOS
- Pontos de despejo viciados de resíduos estão controlados na Vila Mariana – lembrando que
costuma
ocorrer
nas
divisas
do
município
e
nos
córregos
canalizados
- Locais onde aparecem despejo de resíduos - rua Maria Whitaker, cemitério de vila Mariana, locais
de fachada ou muro de grandes dimensões, av. Bandeirantes, dentre outras
- Questão da regularidade da COLETA SELETIVA - buscar o canal de informação
- Discussão da AMLURB – ver proposta
- Coleta de resíduos - varrição das vias tem PLANO DE VIAS - acompanhamento da sociedade para
completar a fiscalização (ver canais de informação e duvidas)
- Favela Mario Cardin - ações importantes de tratamento urbanístico que colaboram para
direcionar o uso público do espaço e evitar o despejo indevido - há acompanhamento constante
para controle por parte da Subprefeitura
- Como colaborar?
. Ação de Educação Ambiental – permanente
. Denúncia ambiental - registro e contato com Subprefeitura, manual a ser compartilhado CONFEMA
. Tratamento urbanístico do local/ região
. Qualificar a discussão e os processos - buscar os canais de interlocução
. Incentivos para engajamento dos moradores
. Punição a denúncia não procedentes
. Ação cata bagulho - ver dados e datas, mapa para ajudar na divulgação
. Montar estratégia - PLANO DE RESÍDUOS
. Formação de GT RESÍDUOS - Lara, Fabiana, Eryka, Marcia
. Parcerias - para colaborar
. Palestra aos síndicos - associação de síndicos, administradores
. Convite a Adeleine Romano – apresentação da experiência desenvolvida na reciclagem na zona
leste - indicação do Conselheiro Henrique Dias Farias
Assunto 3: Gerais
- Projeto 21 para arborização - 21 árvores em locais necessários na subprefeitura- ver datas e
sugerir locais de plantio - conversar com Victor para obter as informações
- Feira orgânica - quarta ou domingo (verificar o espaço com a SECRETARIA DE ABASTECIMENTO) propor para o pessoal da feira do modelodromo ou uma feira
- Ver data de jogos na 1a quinta-feira
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- EVENTO na escola ALBERTO LEVY agradecimento pela colaboração da Subprefeitura VM e do
subprefeito Sr. Luiz Fernando Macarrão
5. Próxima reunião: prevista para o dia 03/07/2014 (primeira quinta-feira do mês) às 18:30 h no
Auditório da Subprefeitura.
6. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Assuntos
principais: Dengue documento para assessoria de imprensa, Ações previstas – priorizar, Devolutiva
do GT Resíduos, Fechar lista de contatos dos conselheiros, Comunicação do CADES VM (facebook,
portal), etc.
7. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:45 hs, 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.

Participantes:
Subprefeito Luiz F Macarrão – Presidente CADES VM
Marli Sanches Ribeiro de Mattos – CADES VM
Márcia Groeninga– CADES VM
Andrea Aquino de Araújo (Taiyoo) – CADES VM
Edson Amodeo – CADES VM
Lara Cristina Batista Freitas– CADES VM
Regina Laura Faria – CADES VM
José Jorge Couri– Suplente CADES VM
Fabiana Moreto – SVMA
Taís Maimoni Gonçalves – SME/DRE IP
Juliana Lima de Oliveira – Sec. Saúde
Henrique Dias Farias – Sec. Trabalho

Francisco Tiago Carvalho Perera

____________________________
Presidente
Subprefeito LUIZ F. MACARRÃO

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
LARA CRISTINA BATISTA FREITAS

_____________________________
2ª Secretaria CADES VM
MARLI S. R. MATTOS
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