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: 08 de maio de 2014
Hora de início: 18h30min
Local: Auditório da Subprefeitura de V. Mariana

Pauta:
Abertura
Aprovação da ATA
Informes Gerais
Lista de Demandas – Levantadas junto aos Conselheiros do CADES VM
Encaminhamentos das demandas levantadas – providências, soluções
Comunicação e verificação dos indicados para representação das Secretarias no CADES VM.
Encerramento

1. Abertura reunião:
A conselheira Taís justificou as ausências das conselheiras Lara Freitas, Marli Sanches Ribeiro de
Mattos e Juliana Lima de Oliveira.
O Subprefeito Luiz F. Macarrão informou a escolha da data do Café com o Subprefeito ter sido,
anteriormente, a mesma da Reunião do CADES VM devido à agenda do palestrante e que foi algo
esporádico.

2. Aprovação da ATA:
Leitura da ATA da reunião passada, a qual foi aprovada pelo conselho.
A conselheira Márcia Groeninga apontou falhas nas ATAs de dezembro e a falta de atualização das
ATAs do site da SUB. VM. O subprefeito afirmou que as mesmas serão corrigidas.

3. Informes:
- A munícipe Rafaelita Maria de Souza informou sobre o Dia Mundial de Atenção às pessoas com
lúpus, diabetes, fibromilalgia que acontecerá dia 10 de maio a partir das 10h na Assembléia.
- O Conselheiro Edison Amodeo informou sobre o 5º Fórum de Resíduos sólidos realizado pela
Câmara Brasil – Alemanha nos dias 12, 13 e 14 de maio das 08h30 às 18h Espaço Apas Centro de
Convenções (foi enviado aos Conselheiros por e-mail).
- A Conselheira Andréa Taiyoo informou sobre uma Palestra dia 07 de maio das 14h às 17h na
UMAPAZ sobre cultura de paz com o tema Felicidade onde está?
- A conselheira Fabiana informou sobre a Palestra Orientativa do Projeto Melhor Ar para oficinas
mecânicas em parceria com o SEBRAE para conscientização em relação ao meio ambiente. (foi
enviado aos Conselheiros por e-mail)
- A conselheira Fabiana também disponibilizou para todos os presentes um informe preparado pela
mesma com orientações sobre a fiscalização ambiental na SVMA: como denunciar, o que fazer,
penalidades etc.

4. Lista de Demandas e Encaminhamentos:
A Conselheira Márcia Groeninga relatou que uma demanda urgente da VM é a prevenção e
combate à Dengue e sugeriu um desenho para ser utilizado como material de divulgação. Ficou
acordado que a Márcia veria os direitos autorais do desenho para ser disponibilizado para
divulgação. Uma proposta foi a colocação de um cartaz com o desenho sugerido na UMAPAZ.
Ainda sobre a dengue, Taís informou as orientações que estão sendo feitas via Circular junto às
escolas da Diretoria Regional de Educação do Ipiranga, que atende o território da Vila Mariana.
O Subprefeito Luiz F. Macarrão afirmou que discutirá o problema da Dengue com o com o governo
local.
O Conselheiro Henrique ficou de trazer folhetos contra a dengue para a subprefeitura e para serem
distribuídos entre os conselheiros.

A conselheira Taís falou das demandas da VM levantadas pela conselheira Lara como a questão dos
pontos de lixo “viciados”. O subprefeito disse que são poucos os pontos, que há uma rotina de
limpeza e que estão sob controle. Comprometeu-se em trazer o mapeamento desses pontos para
aproxima reunião. Também ficou acordado que os conselheiros trarão propostas de ação e
políticas públicas para a resolução do problema dos pontos de lixo “viciados”.
A conselheira Eryka trouxe demandas em relação aos resíduos sólidos e questionou o subprefeito
de como será a separação dos tipos de lixo, como será a atuação frente aos grandes geradores de

lixo e como se dará a conscientização/educação nos domicílios. A conselheira Andréa sugeriu fazer
palestras públicas com os síndicos dos grandes condomínios para a sensibilização sobre o tema. A
conselheira Eryka sugeriu ouvir o CADES Municipal e a AMLURB.
O Subprefeito Luiz F. Macarrão sugeriu que o CADES-VM oficie a AMLURB, para que forneça os
dados da coleta de lixo na Vila Mariana, a conselheira Eryka se propôs a fazer a minuta de ofício.
Outra demanda levantada pela conselheira Lara e levada pela conselheira Taís foi a questão do
acesso às informações e acesso aos serviços oferecidos à população. O subprefeito disse que há o
portal da prefeitura na internet, o atendimento telefônico e a praça de atendimento na sede da
subprefeitura. Taís questionou que pessoas mais simples não possuem acesso à internet e muitas
vezes nem sabem como recorrer aos serviços. Ficou acordado que os conselheiros levarão para a
próxima reunião propostas de políticas de acesso às informações.
A munícipe Rafaelita reforçou a necessidade de levar informação sobre a Campanha da Dengue
para a Terceira Idade, a conselheira Fabiana se comprometeu a levar essa questão à Divisão de
Educação Ambiental do Núcleo Centro-Oeste 2 para que seja feita a campanha contra a Dengue
para essa parcela da população.

5. Comunicação e verificação dos indicados para representação das Secretarias no CADES VM:
O subprefeito informou que as secretarias que deveriam fazer parte do CADES, mas estão ausentes
foram comunicadas via e-mails e telefonemas. A Secretaria de Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida questionou a participação no CADES VM.

6. Próxima reunião: Conforme calendário de reuniões do CADES-VM, a próxima reunião será
realizada no dia 05/06/2014 às 18h30.
Sugestão de Pauta: Encaminhamentos de combate à dengue, apresentação do mapeamento dos
pontos de lixo viciados (subprefeitura) e propostas dos conselheiros para resolução do problema,
Proposta de apresentação das cooperativas de coleta de lixo (a confirmar), propostas de políticas de
acesso às informações e aos serviços públicos.

Enceramento: Foi encerrada a reunião às 20h50, com os devidos agradecimentos pela presença de
todos.

Participantes que assinaram a lista de presença:
Andrea Taiyoo – Cades VM
Eryka E. F. Augusto – Cades VM
Edison Amodeu – Cades VM e Conselho Participativo

Fabiana Moreto – SVMA/CO2
Henrique D. Faria - SDTE
José Jorge Couri – Cades VM
Luiz F Macarrão – Subprefeito e Presidente do Cades VM
Márcia Groeninga – Cades VM
Regina Laura M. Faria – Cades VM
Rafaelita Maria de Souza - Agenda 21
Tais Maimoni – SME/DRE-IP
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