ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM
Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de V.Mariana

Data: 14 de junho de 2012
Hora Início: 17: 35 hs
Hora Término: 19: 30 hs
Local: Auditório Subprefeitura de Vila Mariana
REUNIÃO DE ORDINÁRIA
A reunião foi iniciada pelo Subprefeito Manoel Antonio presidente do CADES/VM,
nos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•

Leitura da 6ª Ata, e aprovação da mesma;
Leitura do art.36, § 1º e seus incisos, para a realização da exclusão de
conselheiros que excederam o número de faltas;
Votação unânime dos conselheiros para a exclusão do Conselheiro Wilson
Vieira de Araújo, do distrito de Moema, conforme prevê o Regimento
Interno seguida da posse do suplente Marcelo Sampaio;
Houve a votação para o cancelamento das reuniões extraordinárias, ou
seja, de trabalho, mantendo, porém apenas as ordinárias, que ocorrem
somente na primeira quinta-feira do mês.
O Subprefeito comenta sobre a operação da retirada de carros
abandonados em vias públicas, na nossa região, que será realizada essa
retirada o mais breve possível, tendo em vista que todos os carros que se
encontram em situação de abandono já estão sendo identificados com a
colocação de adesivos.

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;
Foi fornecido a cada participante a cartilha das regras para arrumar a
calçada, tendo em vista que foi ressaltado em poucos palavras pelo
subprefeito a importância do cuidado com as calçadas, seja na manutenção
bem como na restauração;
Foi falado sobre a colocação de lixeiras de coletas seletivas, no entorno do
Parque do Ibirapuera;
O Subprefeito notifica sobre a multa que é aplicada para aqueles que
realizam o corte indevido de arvores, ou seja, sem autorização
administrativa, esta multa esta estipulada em um valor de quase R$
90.000,00.
Haverá a instalação de bicicletários na Vila Mariana, além dos que já foram
instalados através da parceria com o Banco Itaú, e no estacionamento da
Subprefeitura Vila Mariana, que foi solicitado pelo Conselheiro Tutelar
Fernando Prata.
Foi solicitado pela Srª Rafaelita, instalações de bicicletários também nos
metrôs que fazem parte da nossa região, bem como um apoio maior no
Projeto SerVila.
A Conselheira Rose, ressalta a importância da realização de faixas de
pedestre em algumas áreas da Vila Mariana e por toda a cidade de São
Paulo.

•

ASSUNTOS GERAIS
• Eventos: no dia 19/06, haverá destinado a 3ª Idade do bairro Vila Mariana,
na Cinemateca.
• Rio+20 é o nome da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá na cidade do Rio de
Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012. Participaram líderes dos 193
países que fazem parte da ONU. O principal objetivo da Rio+20 foi
renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação
ao desenvolvimento sustentável no planeta Terra. Foi, portanto, uma
segunda etapa da Cúpula da Terra (ECO-92) que ocorreu há 20 anos
na cidade do Rio de Janeiro.
• Marli e Nina anunciam a presença delas na Rio + 20, bem como de alguns
participantes da Agenda 21.

PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
•
•

A construção do link do CADES no Portal da Prefeitura de São Paulo (foi
colocado no Portal no dia 22/06/12).
A justificativa do Suplente Flavio Nasser ser do Distrito Vila Mariana, e está
como suplente do Distrito Saúde. O mesmo foi nomeado a esta posição,
pois de acordo com o as normas da eleição, publicada em Diário Oficial,
não houve candidato do Distrito Saúde para assumir suplência, sendo
assim o mesmo foi indicado para a suplência do Distrito Saúde.

Foi dada por encerrada a reunião às 19:30, com os devidos agradecimentos
pela presença de todos.
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