ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM
Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana

Data: 22 de maio de 2012
Hora Início: 17: 35 hs
Hora Término: 19: 00 hs
Local: Auditório Subprefeitura de Vila Mariana
REUNIÃO DE TRABALHO
A reunião foi iniciada pelo Subprefeito Manoel Antonio presidente do CADES VM,
relatando os seguintes assuntos:
• Deverá rever com os conselheiros em pauta para próxima reunião, a
possibilidade da revogação da aprovação da reunião de trabalho, ou seja, a
reunião extraordinária realizada toda terceira terça-feira do mês, pois não
está havendo quorum na primeira chamada, para que a mesma seja
realizada.
Conforme prevê o art.12 do Regulamento Interno do CADES:
“Não havendo maioria absoluta em primeira chamada e segunda chamada,
fica instalada a plenária com os conselheiros presentes”.
• Houve a leitura da 5ª Ata da Reunião Ordinária, corrigindo somente a
nomenclatura SEBRAE, bem como, TAC para TCA (Termo de
Compensação Ambiental) e aprovada;
• Antecipação das remoções das árvores pelo Metrô e compensações;
• Apresentação de reclamação das irregularidades das calçadas da Vila
Mariana, e a recuperação das calçadas que estão situadas ao redor do
Parque Ibirapuera;
• A entrega do projeto de colocação de lixeiras do Parque Ibirapuera;
• Notificação aos proprietários sobre os novos parâmetros de conservação e
manutenção das calçadas;
• Apresentação do projeto para a reforma das calçadas no entorno do Parque
do Ibirapuera;

RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES:
•
•
•

Reclamação de uma mureta situada na Av. Vergueiro com a R: Francisco
Cruz, sendo que a mesma apresenta uma altura de 60 cm de altura por 40
cm de largura, estando fora dos padrões aprovado por lei;
Será solicitada uma vistoria pelo Subprefeito, aos agentes fiscais, com
relatório fotográfico, para analise das muretas irregulares;
Sr. Marcos Augusto, faz uma reclamação sobre carros abandonados
situados na R: Loefgreen, nº 2126 próximo a R: Leandro Dupret;

•
•
•

Solicitação de averiguação de um possível ponto de tráfico, situado na R:
Souza Ramos, 381 com a R: Mauricio Klabin;
Reclamação feita por Regina Laura (Conselheira), com relação a um Drive,
localizado na Av. Bandeirantes próximo a Caixa D’água, sendo o mesmo
utilizado para a realização de prostituição e ponto de drogas;
Reclamação de uma Escola de Tênis (Av. Irerê – Planalto Paulista), que
tem uma placa com referência a GRAAC, informando que a mesma tem
convenio com a escola. A irregularidade, portanto, é o oferecimento de
vagas para criança carente, e na verdade não existe vaga no ato da
matrícula;

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
•
•
•
•
•

Reavaliação das reuniões extraordinárias;
Notificação do cancelamento da reunião Ordinária do dia 07/06/12, por
motivo de ser um dia de feriado nacional;
Relação dos conselheiros ausentes em mais de três reuniões, que serão
desvinculados do CADES;
A montagem do site do CADES;
Agenda 21 e Rio + 20 que acontecerá no dia 21/06/12, bem como a reunião
que acontecerá na Câmara Municipal sobre a viagem até a Rio + 20;

Foi dada por encerrada a reunião às 19:00, com os devidos agradecimentos
pela presença de todos.

