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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais 
Prefeitura Regional da Vila Mariana 
 

Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Prefeitura Regional da Vila Mariana 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM 
 
Data: 04 de Maio de 2017 
Hora de início: 18:30 h 
Local: Auditório da Prefeitura Regional da Vila Mariana 
 
Pauta:  
- Aprovação das atas das reuniões de março e abril 
- Informes 
- Assuntos principais: Relato/Andamento das atividades dos meses de março e abril; Proposta do Corredor 
para polinizadores do IB em 28/05; Proposta de Plantio de orquídeas no Pq. Ibirapuera e homenagem à Ana 
Primavesi; Plantio dia 07/05 
- Próximos passos / ações / providências: planejamento atividades maio, junho e julho 
- Pauta da próxima reunião 
- Encerramento 

1. Aprovação das atas de março e abril. Após leitura das atas de março e abril, as duas foram aprovadas, 
por unanimidade, sem correções. 
 

2. Informes gerais 
O prefeito regional informou sobre mutirão “Bairro lindo”, projeto da prefeitura de São Paulo. O mesmo 

indicou duas pessoas da prefeitura para acompanhar/auxiliar as ações do CADES: Adilson Gregório – 

coordenador de governo local (agregorio@prefeitura.sp.gov.br) , e Alexandre Ribeiro dos Santos – 

assessor de gabinete (arsantos@prefeitura.sp.gov.br).  

A assessora da vereadora Aline  (Cristina Abi Jabbour) trouxe alguns informes:  
“- Estudando projeto para valorizar patrimônio no bairro. Emenda SP Turis para banheiro químico. 
- Rotatória verde: estamos avançando e já conversamos com a CET.  Precisamos fazer o projeto e 
encaminhá-lo à CET. A princípio faremos em uma área delimitada, e, dando certo, pode-se replicar a 
ideia para outras áreas do Distrito Vila Mariana. 
- Plantio Global. O Projeto de Lei sobre a inserção da data comemorativa no calendário de eventos da 
cidade já foi protocolado e está em tramitação. Já passou pelo CCJ (Comissão de Constituição e 
Justiça). 
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- Projeto de Lei que regulamenta horta e estimula mais verde na cidade por meio de pequenas 
intervenções está quase pronto e será protocolado no início da semana que vem. 
- Pontos viciados na Brasilândia – Estamos trabalhando junto à Amlurb para desfazer alguns pontos 
viciados que se localizam perto de escolas e fazer intervenções específicas em cada uma delas. 
- Ela continua aberta para novas sugestões e agradece. ” 
 

Os conselheiros Diego Blum, Monica Picavea e Jorge Curi justificaram a ausência. 

3. Assuntos principais  
1º Corredor Verde Polinizador – Foram discutidas e encaminhadas as seguintes ações: 

Foi apresentado projeto elaborado por Elisa, com apoio de Keller, Issao e Glaucia, com as informações 

do que existe, o que precisa remover e onde plantar. 

Terão lugar várias ações socioeducativas conjuntas durante o período do plantio, listadas a seguir: 

Hortas urbanas, SOS abelhas sem ferrão, Rios e ruas, ODS, Ecobairro, Programa de compostagem, IB –

história, Semeando conhecimento. 

Será feito pedido à CET para interdição de meia-pista. 

Providenciar estrutura/fornecimento: água, ferramentas, composto 

Enviar ofício para keller para entrar na programação de retirada das árvores. 

Lista de espécies – Lista manequinho – Fazer ofício para SVMA que vai apoiar a doação de espécies. 

Divulgação – oficial, mídias, protocolo 

 

Ação plantio orquídeas no Ibirapuera e homenagem a Ana Primavesi e mulheres – Definir data para 

julho. 

 

Comunicação – Foi solicitado que seja atualizada a publicação das atas do CADES no diário oficial e no 

site da prefeitura regional. 

 

Representantes das secretarias no CADES – Carol ficou de enviar ofício para a secretaria do trabalho e 

saúde, solicitando indicação de representante no CADES. 

 
4. Pauta próxima reunião: Convidar pessoal do Butantã para apresentar o projeto de mapeamento dos 

ODS. - Aprovação da Ata da Reunião de maio, Informes, Assuntos principais: Balanço sobre o corredor 
verde para polinizadores. Homenagem a Ana Primavesi, projeto piloto, outras metas/solicitações e 
calendário. Próximos passos / ações / providências. Pauta da próxima reunião. Encerramento. 
 

5. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 21:30h, com os devidos agradecimentos pela 
presença de todos. Próxima reunião 01/06/2017.            
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Participantes presentes: 
 
Representantes CADES VM - Conselheiros do Poder Público (titulares) 
Benedito Mascarenhas Louzeiro – Presidente do CADES VM e Prefeitura Regional da Vila Mariana 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil (titulares) 
Elisa Ramalho Rocha 
Lara Freitas 
Henrique Dias de Faria 
Monica Picavea 
 
Conselheiros da Sociedade Civil (suplentes) 
Tsugui Tomiora Milssom 
 
Participantes em geral 
Carolina Rocha – Prefeitura Regional da Vila Mariana 
Maria Helena S. Godoy – Prefeitura Regional da Vila Mariana 
Ana Soraya Nascimento – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
Luis Felipe Miyabara - Prefeitura Regional da Vila Mariana 
Luiz Rodolfo Keller - Prefeitura Regional da Vila Mariana 
 
Fórum Agenda 2030 
Sérgio Shigeeda 
Carolina Borges 
Marcos Issao 
Juliana Saad 
Silvia Berlinck 
 

Outros presentes 
Denise Delfim 
Carla Rodrigues 
Cassia PV Giannattasio 
Janaína Viana 
 

 
 
 
______________________________________                 
Presidente: Benedito Mascarenhas Louzeiro                                                 
Prefeito Regional VM 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2º Secretário CADES VM 
Magda Beretta                 Diego Blum   
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