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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: 01 de setembro de 2016 
Hora de início: 18:30 h 
Local: Sala de reuniões da Subprefeitura de V. Mariana 
 
Pauta:  

- Abertura 
- Aprovação da ATA 
- Informes 
- Assuntos principais:  

- Criação de GTs Resíduos e Águas, e Áreas Verdes 
  
- Outros assuntos 
- Próximos passos e pauta da próxima reunião 
- Encerramento  

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

VM. 
 

2. Aprovação da ATA: Aprovada ata da reunião de 14/07/2016 
  

3. Informes gerais: 
- Brauner Geraldo Cruz Junior ficou de elaborar a ata da reunião de 04/08/2016. 
- Foi informado que será realizada uma visita ao espaço de compostagem da LAPA, em uma sexta-feira 
à tarde. Será avisada com antecedência a data. 
- Foi discutida a não participação dos membros indicados pelas secretarias. Após verificação de 3 
ausências seguidas em reuniões, e apoiados no regimento, definiu-se pela exclusão  dos mesmo para 
efeito de quórum.  
 
 

4. Assuntos principais 
 

 Criação GTs – Foram apresentados requerimentos para aprovação dos GTs de resíduos e 
águas, e Áreas Verdes. Os dois foram aprovados.  
 

 
 

5. Outros assuntos:  
Sérgio Shigeeda falou sobre a proposta de fazer o segundo plantio de mini floresta urbana, com 
data provável de 25 de setembro. O local é próximo ao Obelisco. Foi apresentado pelo sub-prefeito 
um parecer que delimita uma área no entorno do espaço previsto para o plantio.  Esta área tem 
como objetivo garantir o campo de visão dos condutores. Como a área sugerida foi muito grande na 
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avaliação de alguns presentes, a conselheira Elisa sugeriu enviar considerações em cima do 
documento apresentado, visando a redução da mesma. Foi sugerido também fazer 
encaminhamentos de autorização paralelos para o Conpresp e para CET. 
- A conselheira Elisa falou sobre a participação dela no “CADÃO”, da viabilidade das paredes verdes. 
- Foi sugerido que quando da solicitação de fechamento ou manutenção do mesmo, as vilas 
fechadas da VM (123 ao total) façam a compensação ambiental, exigida por lei, na forma de adoção 
de praças, ou implementação de jardins verticais. Foi sugerida ainda a criação de um manual de 
boas práticas, com orientações sobre ao ssunto. 
 

6. Próxima reunião: prevista para o dia 06/10/2016, previsão 18h, início das 18h30 às 20h30 no 
auditório da Subprefeitura de Vila Mariana.  
 

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

- Substituição das secretárias do CADES, Dalva (motivo doença) e Flávia (licença). 
                   
                 

8. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30h, com os devidos agradecimentos 
pela presença de todos.                    

 
 
Participantes presentes: 
 
Representante da Subprefeitura 
Brauner Geraldo Cruz Junior 
João Carlos da Silva Martins 
 
Sociedade Civil - Titulares 
Diego Blum 
Elisa Ramalho Rocha 

José Jorge Couri  

Lara Cristina Batista Freitas  

 

Sociedade Civil - Suplentes  

Magda Beretta 
 
Outros presentes 
Sérgio Shigeeda 
 
 
______________________________________                 
Presidente                                                      
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2ª Secretária CADES VM 
Flavia Yumi Sakai      Dalva Soares Bolognini   


