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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 maio de 2016 
Hora de início: 18:30 h 
Local: Auditório da Subprefeitura de V. Mariana 
 
Pauta:  

- Abertura 
- Aprovação da ATA 
- Informes 
- Assuntos principais:  
 . Assinatura da Ata de Posse, Ata de 07 de abril de 2016, Regimento e Código de Ética 
 . Ação de Plantio no dia 15 de maio de 2016 
 . Traçar um plano a partir das prioridades 
 . Trazer diagnóstico das 2 temáticas principais: Resíduos e Áreas Verdes (Magda e Clóvis) 
- Próximos passos e pauta 
- Encerramento  

   
1. Abertura reunião: foi feita pelo Subprefeito Sr. João Carlos Martins da Silva como Presidente CADES 

VM, nesta reunião. 
 

2. Aprovação da ATA: Aprovados o Regimento e Código de Ética 
  

3. Informes gerais: 
⁻ Síntese da reunião dos ODS: apresentação dos objetivos, importância da inserção dos ODSs nas 

pautas dos conselhos regionais e nas reuniões dos conselhos participativos e agenda 21, e 
entender o papel de cada grupo na articulação do desenvolvimento sustentável. Passar a 
apresentação na próxima reunião e criar um documento padrão para os grupos. 

⁻ 17/04/16: Pré-inauguração da Praça Botucatu, com presença muito grande de munícipes. 
⁻ 01/05/16: Inauguração do Parcão Chácara Klabin, com a presença de mais de 700 pessoas. 
⁻ Vitor encaminhou diversos emails informativos sobre eventos e cursos. Atualizar o mailing com 

Vitor. 
⁻ Dia 14/05/16: Acontecerá um seminário sobre os córregos da Bacia da Aclimação. Abertura 

será feita pela Débora Souto, que vai falar sobre a questão jurídica deste assunto. 
 

4. Assuntos principais 
 

 Temos indicações do poder público  –  Secretaria de Esportes: Alfredo Piovaccari (titular) e 
Robison Caetano de Figueiredo (suplente); Assistência e Desenvolvimento Social: Laura 
Boucinhas (titular) e Roseane Alves dos Anjos (suplente); Trabalho: Andrea de Miranda 
Barquete (titular) e Arlete Grubel Sbabbo (suplente); Educação: sem retorno; Diretos 
Humanos: negativa. 
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 Cadão e Cades Regionais – Foram abordadas as diferenças e necessidade de aproximação. 
Precisamos ficar atentos à agenda das reuniões do Cadão e dos Cades Regionais para que 
possamos nos revezar e comparecer, garantindo assim um alinhamento maior das nossas 
ações no âmbito da cidade. 

 Ação do dia 15/05/16  – Ação representa um enorme aprendizado para todos, 
principalmente para a Subprefeitura, por sua complexidade. Oficialmente, na consulta aos 
órgãos, recebemos os pareceres da Secretaria do Verde, que coloca algumas restrições que 
foram aceitas e endossadas pela nossa coordenação. A principal delas faz referência à 
caracterização deste plantio como floresta heterogênea, que passa para a competência do 
Estado (CETESB) e não mais do município. A CET (Marcelo) deu um parecer não oficial 
quanto à inviabilidade das duas áreas escolhidas, pela perda da intervisibilidade, pela falta 
de semáforos e faixa de pedestres, colocando em risco o acesso dos pedestres cuidadores 
das mudas. A GCM levantou a questão dos moradores de rua. A ação foi apresentada pela 
Subprefeitura como praticamente inviável. 

 O conselho (Elisa Ramalho Rocha) questionou o enquadramento do plantio como floresta 
heterogênea, explicando o uso do termo floresta de bolso apenas como conceito da ação, 
mas tecnicamente o projeto jamais seria classificado como floresta pela CETESB e assim 
sendo, o município teria total condições de fazer a manutenção. 

 Iniciou-se um longo e interessante debate sobre a prioridade do planejamento da cidade: os 
carros e não as pessoas ou as áreas verdes. 

 Outro ponto: não poderemos adiar mais uma vez a data da ação, pelo compromisso com 
todos os parceiros. 

 Conclusão: será marcada uma reunião com Tiengo, subprefeitura e conselho Cades na 
próxima segunda-feira, para esclarecer os termos colocados no ofício e aprovar a ação no 
plano B, Praça Seichiro Honda. 

 
 

5. Próxima reunião: prevista para o dia 02/06/2016, previsão 18 h, início das 18h30 às 20h30 no 
auditório da Subprefeitura de Vila Mariana.  
 

6. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Assuntos 
principais 

⁻ Apresentação dos ODSs 
⁻ Traçar um plano a partir das prioridades do CADES 
⁻ Trazer diagnóstico das 2 temáticas principais: Resíduos e Áreas Verdes (Magda e Clóvis) 
 

7. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30h, 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.  

ii. Cobrar a indicação das secretarias no CADES VM que estão faltando. 
                   
Participantes presentes: 
 

Representante da Subprefeitura 

JOÃO CARLOS SILVA MARTINS - Presidente 
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Sociedade Civil - Titulares 

Clóvis J. F. de Oliveira Jr 
Dalva Soares Bolognini 

Flávia Yumi Sakai 

Elisa Ramalho Rocha 

Henrique Dias de Faria 

José Jorge Couri  

Lara Cristina Batista Freitas  

 

Sociedade Civil - Suplentes  

Magda Beretta 
 
Outros presentes 
Brauner Geraldo Cruz Junior 
Vitor Ranieri 
 
 
 
 
______________________________________                 
Presidente                                                      
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2ª Secretária CADES VM 
Flavia Yumi Sakai      Dalva Soares Bolognini   
   
 

 


