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: 03 de novembro 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:
- Convocar reunião com Paulo do DPP, Convocar novamente Marta da Secretaria de Acessibilidade,
Pedir para Antonio fazer uma apresentação do Plano de Bairro.
- Foi inserido novo ponto de pauta: 2º plantio
- 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 13/10/2016.
3. Informes gerais:
- Brauner informou que todas as atas das reuniões do CADES, de 2016, até a presente data, estão
publicadas no diário oficial, e estão disponíveis no site da subprefeitura. Ele informou ainda, que
verificou que Martinha não foi indicada oficialmente.
- Foi sugerido que a nova gestão da Sub Prefitura da VM incentive a participação dos representantes
das secretarias.
- Lara sugeriu que os presentes vissem a exposição “Rios descobertos” no Sesc Vila Mariana
- Brauner sugeriu também que fosse visitada a Bienal.
4. Assuntos principais
- Será feita nova tentativa para trazer Paulo do DPP para a reunião de dezembro.
- Lara informou que foi aprovada pelo CONDEPHAAT a área próximo ao Obelisco para
plantio. Falta a aprovação do CONPRESP.
- Lara mostrou a área da praça Afrodisio Vidigal para plantio futuro.
- Foi sugerido realizar inventários dos GEE de cada ação de plantio.
- Foi sugerido também mudar a denominação de praça para mini floresta urbana (Ex: Mini
floresta Soichiro, Mini floresta Afrodisio Vidigal.
- Lara apresentou uma lista com 21 áreas potencias para plantio. Ficou acertado de ela fazer
uma triagem, selecionar 5 e trazer na próxima reunião.
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- Foi discutido o plantio de árvores nas ruas.
- Foi sugerido que seja inserido nos projetos, os benefícios dos plantios, e cálculo em
relação ao sequestro de carbono.
- Sugestão de data próximo plantio: Domingo, 11/12/2016.
5. Próxima reunião: prevista para o dia 01/12/2016, previsão de início 18h, das 18h30 às 20h30 no
auditório da Subprefeitura de Vila Mariana.
6. Fechamento da pauta próxima reunião – Abertura, Informes, Aprovação da ATA, Assuntos
principais: Planejamento do CADES para 2017 a ser apresentado à nova gestão em janeiro. Evento
de despedida do subprefeito e de fim de ano do conselho.
7. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 20:30h, com os devidos agradecimentos
pela presença de todos.

Participantes presentes:
Representante da Subprefeitura
Sociedade Civil - Titulares
Diego Blum
Elisa Ramalho Rocha
Lara Cristina Batista Freitas
Magda Beretta

Outros presentes
Sérgio Shigeeda
Brauner Geraldo Cruz Junior
Paullo Santos

______________________________________
Presidente
Subprefeito JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Magda Beretta

_______________________________
2º Secretário CADES VM
Diego Blum
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