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: 06 de março de 2014
Hora de início: 18:30 hs
Local: Auditório da Subprefeitura de V. Mariana
Pauta sugerida:
- Abertura
- Informes gerais
- Aprovação da ATA
- Apresentação da SVMA – demandas da população
- Apresentação dos dados sobre Gestão de Resíduos
- Avaliação do foco do Conselho e definir encaminhamentos
- Próximos passos
- Fechamento da pauta
- Encerramento da reunião
1. Abertura reunião: Luiz Fernando Macarrão, presidente do Conselho, abriu a reunião.
Delma SVMA não pode comparecer, ficando a explanação, como pauta para a próxima reunião.
Leitura da ata da reunião anterior, anotada as observações/complementações dos
conselheiros(as), a qual foi aprovada e assinada pelos mesmos. Foi observado que a ATA deve
ser disponibilizada para toda a população no Portal/Site da Subprefeitura.
2. Informes gerais – I) Resumo sobre Café com Subprefeito foi destacado a importância da
participação do relator do Plano Diretor para colaborar no entendimento desse instrumento
público e seus principais aspectos. Foram explicitados os projetos da subprefeitura em
andamento: Projeto 21 mais árvores, Ecoponto, Plano de Metas, e outros.
O segundo assunto foi a atualização sobre o Conselho Participativo que avança na definição do
regimento e na formação dos GTs temáticos.
Outros informes: lembrete que foi enviado para todos por e-mail a lista de contatos dos
conselheiros com foto, nome, telefone, email, coleta de interesses/habilidades. Além disso,
também foi preparada uma lista para que todos possam colaborar no MAPEAMENTO DAS
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES que atuam na região da subprefeitura de Vila Mariana. Também
foi preparada a lista de controle de presença em reunião dos conselheiros titulares.
3. Aprovação da ATA – foi aprovada pelos conselheiros
4. Apresentação da SVMA – demandas da população – não foi possível acontecer, pois a
responsável pela apresentação se ausentou por motivo de saúde. Foi combinado que essa
temática irá compor a pauta da próxima reunião dia 03/04. Foi lembrado que a maior demanda
da população é poda e remoção de árvore – “campeão de reclamações”.

5. Apresentação dos dados sobre Gestão de Resíduos – não aconteceu pela dificuldade de
obtenção de dados reportado pela responsável na coleta inicial. Sobre a questão, os conselheiros
fizeram vários questionamentos acerca do tema. A conselheira Erica, que trabalha com a
questão, colaborou nos esclarecimentos. Porém, o tema deverá ter outro encaminhamento para
obtenção de dados mais específicos sobre a situação do Sistema de Gestão de Resíduos na
região e avaliação de como o CADES VM poderá colaborar para promover os avanços
necessários.
Conforme solicitado pela Conselheira Marcia Groenninga, segue o n.° de utilidade publica:
0800-7777156 - AMLURB - referente a queixas, denuncias e/ou reclamações sobre lixo
descartados de modo irregular, focando em especial a coleta dos sacos de lixo de cor amarela de
responsabilidade da empresa SOMA - em benefício ao Meio Ambiente e a todos os munícipes.
Importante considerar que este número nos traz a facilidade em colaborar com uma cidade mais
limpa e consequentemente mais saudável.
6. Avaliação do foco do Conselho e definir encaminhamentos – foi lembrado que o foco deverá
ser clareado/entendido por todos e, assim fazer uma priorização e planejamento para uma
atuação eficaz. Sobre os aspectos de saúde foi colocado pela conselheira Juliana que a secretaria
possui dados sobre fauna sinantrópica e que poderia ser trazidas informações na próxima
reunião para atualizar os conselheiros.
Foi proposta pela conselheira Lara um quadro de avaliação dos OBJETIVOS PRINCIPAIS do CADES
VM segundo o que está preconizado no seu Regimento Interno aprovado. A partir dessa
avaliação é necessário um diagnóstico da Situação atual, uma coleta de Boas Práticas para
vislumbre das Ações Básicas do CADES VM. Foi feita leitura conjunta e comentários iniciais sobre
cada objetivo. Foi acordado com os conselheiros que seria tarefa de todos uma avaliação e
registro de cada acerca das temáticas para ser subsidio e poder haver compartilhamento na
próxima reunião. Solicitou que, se possível, o envio com alguns dias de antecedência da próxima
reunião para uma compilação dos dados levantados pelos conselheiros. A conselheira Lara ficou
de enviar para todos os conselheiros, por e-mail, o arquivo xls do Quadro de Objetivos.
7. Próximos passos – Preenchimento do Quadro de Objetivos para compartilhamento em
03/04/14, coleta e apresentação de dados da SVMA (Fabiana), de Saúde (Juliana) e Gestão de
resíduos. Avançar no mapeamento das instituições/organizações.
8. Próxima reunião: será realizada no dia 03/04/2014 (primeira quinta-feira do mês) às 18:30 h no
Auditório da Subprefeitura.
9. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Apresentação
das demandas e informações, Comunicação do CADES VM no site/facebook, etc, Mensagem de
encerramento.
10. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 21:00 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
Edison Amodeo – CADES VM
Regina Laura Morais S. M. de Faria – CADES VM

Eryka Eugênia Fernandes Augusto – CADES VM
Marli Sanches Ribeiro de Mattos – CADES VM
Márcia Groeninga– CADES VM
Andrea Aquino de Araújo (Taiyoo) – CADES VM
Lara Cristina Batista Freitas– CADES VM
José Jorge Couri– Suplente CADES VM
Paullo Cesar dos Santos – Suplente CADES VM
Taís Maimoni Gonçalves – SME/DRE IP
Juliana Lima de Oliveira – Sec. Saúde
Henrique Dias Farias – Sec. Do Trabalho
Victor Zacharias - SUBVM
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