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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: 13 de outubro 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:  

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

CADES VM. 
 

2. Aprovação da ATA: Aprovada ata da reunião de 01/09/2016. 
  

3. Informes gerais: 
Brauner informou que: 
- Os comitês municipal e estadual dos ODS não estão institucionalizados (formalmente reconhecidos).  
- As atas das reuniões do CADES, de 2016, até a ocorrida 01/09, estão publicadas no diário oficial. Foi 
solicitado que as mesmas sejam inseridas no site da sub prefeitura e também na página do facebook 
do CADES Vila Mariana. 
 
 

4. Assuntos principais 
 

A conselheira Dalva enviou correspondência solicitando afastamento de suas funções, por motivo de 
doença. A suplente Magda Beretta ficará como titular, a partir de hoje. Será chamado outra suplente 
Monica Picavea para assumir no lugar da conselheira Flávia que pediu afastamento. 

Foram eleitos como primeira secretária Magda Beretta e segundo secretário Diego Blum, em 
substituição às conselheiras Dalva e Flávia. 

 
 

5. Outros assuntos:  
 
5.1 Informe sobre os plantios adensados no CADES Municipal: Elisa, Juliana e Lara conversaram com 

Paulo Garcia – Diretor do DPP (Departamento de Participação e Fomento a Políticas Públicas) da 
SVMA, e ficou combinada uma reunião deste com o CADES/VM. 
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5.2 Em relação ao processo com a planta de localização do novo plantio: Foi dada entrada no 
CONDEPHAAT e CONPRESP e feita apresentação aos conselheiros. O posicionamento técnico foi 
contrário à solicitação. Sugeriram prospectar novas áreas. Teresa Emidio deu apoio para 
encontrar novas áreas. Aconteceu uma reunião com Teresa e Janio. Foi citada a importância do 
Plano municipal de conservação e recuperação da mata atlântica. Existe interesse da secretaria 
do verde em apoiar a ampliação de áreas verdes sob a forma de plantios adensados. O processo 
voltou para a subprefeitura para achar outra área, e tentar fazer mais um plantio este ano 
ainda. 

5.3  Manutenção praça Soichiro Honda: Ocorreram 3 manutenções depois do plantio. Apoio da sub 
foi com água e serapilheira. Conselheira Elisa sugeriu entrar com termo de cooperação pela 
praça, modelo Adote a praça, sem apoio da prefeitura. Comentou-se a necessidade de fazer a 
capacitação de quem faz a manutenção pois foi verificado, dentre outros problemas, que a 
roçadeira com fio de nylon está danificando as árvores. Foi sugerido tentar alterar as atas para 
fazer ajuste em relação à contratação de serviços relacionados com as podas e conservação das 
áreas verdes, o que é feito pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Necessária 
obtenção de mudas de forração do viveiro Manequinho Lopes para manutenção do plantio 
realizado. O subprefeito ficou de enviar solicitação. Lara entregou minuta para o sub prefeito 
dar andamento. 

5.4 Sugestão data próximo plantio: 15 dezembro. 
5.5 Foram sugeridas 3 áreas para enviar para avaliação pela Subprefeitura - Tiengo e Rodolfo. Sérgio 

ficou responsável pelo envio. Lara vai mandar as localizações em formato KMZ. 
      - Klabin  
      - Domingos de Moraes (conjunto de áreas) 
      - Praça Sangirardi 

5.6 Sergio relatou a situação quanto a regularização da Horta Comunitária da Saúde. 
5.6 Juliana propôs organizar ação especial para o próximo aniversário da cidade. 

 
6. Próxima reunião: prevista para o dia 03/11/2016, 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: Convocar reunião com Paulo do DPP, Convocar novamente Marta da Secretaria de 
Acessibilidade, Pedir para Antonio fazer uma apresentação do Plano de Bairro. 

                 
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 
Clóvis de Oliveira Júnior 
Diego Blum 
Elisa Ramalho Rocha 

Lara Cristina Batista Freitas  

Magda Beretta 
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Outros presentes 
Sérgio Shigeeda 
Juliana Saad 
 
 
______________________________________                 
Presidente                                                      
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2º  Secretário CADES VM 
Magda Beretta                 Diego Blum   


