VILA MARIANA

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais
Subprefeitura da Vila Mariana
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da
Subprefeitura da Vila Mariana
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-VM
Data: 01 de agosto de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura da Vila Mariana
Pauta:
✓ Aprovação da ata de julho de 2019.
✓Assuntos principais: Recursos FEMA; GT Patrimônio: Terreno Cruz Vermelha, Casa Modernista; GT
Sustentabilidade: MiT; GT Arborização: 4ª fase PPAC, Verdejando no IB, Verdejando no Rosa Alves, plantio
em Brasilândia; elevação da dotação orçamentária da SVMA.
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de julho de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
- Recursos FEMA (Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)
Claudio do Nascimento, diretor do FEMA, realizou uma apresentação sobre as diretrizes do FEMA, de onde
provém os recursos do fundo e a disponibilidade dos recursos. As questões levantadas pela Plenária foram
respondidas.
- Terreno Cruz Vermelha
Claudia César, realizou um levantamento da documentação referente ao processo de nº 2015-0.200.025-0,
a respeito do terreno da Cruz Vermelha. Segundo registros, o processo já estaria no Arquivo Geral, o que
não correspondia, e foi verificado que o mesmo se encontra na SVMA, estando passível de pedir vistas. Foi
verificado também que foi realizado uma Audiência Pública sobre a criação do Parque Municipal Cruz
Vermelha. Outra informação levantada foi a respeito do pedido de tombamento da área, que foi indeferida
pelo CONPRESP.
Antonio José Braz reforçou a importância do apoio do CADES VM à ação civil pública a respeito do
indeferimento do pedido de tombamento da área.
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Magda Beretta sugeriu que o CADES VM se pronuncie através de uma carta de apoio à Sociedade Amigos
do Planalto Paulista referente ao tombamento da área.
- Casa Modernista
Jhoanne Hansen informou que ocorreu a eleição para formação do Conselho Gestor do Parque Casa
Modernista. Carlo Corabi agradeceu o apoio dos munícipes que foram votar e informou que um dos
objetivos do conselho será promover ações no equipamento. Assim que o conselho tome posse e se
definam as datas das reuniões ordinárias, as reuniões serão divulgadas.
Com relação à verba do FUNDURB para revitalização do equipamento, a Secretaria da Cultura está
preparando um documento para iniciar o processo de licitação.
- MiT
Magda Beretta informou que o projeto foi concluído e o relatório final está sendo confeccionado. Há a
previsão de um próximo encontro entre as iniciativas de sustentabilidade da região para novembro.
- 4ª fase PPAC
Lara Freitas apresentou o projeto da 4ª etapa, informou que ocorreram encontros com a equipe do CET
para definição das diretrizes, além de visitas em campo.
Leticia Sabino, colaboradora do projeto, explicou os resultados obtidos através do Índice de
Caminhabilidade, e como essas diretrizes foram aplicadas nessa etapa do projeto.
- Verdejando no IB e Rosa Alves
Sergio Shigeeda informou que foram levantados alguns locais na Vila Mariana para a realização do
Verdejando no território. O local escolhido foi o Instituto Biológico, e será realizado em setembro.
- Plantio em Brasilândia
Com o objetivo de fortalecer a parceria com outros CADES Regionais, está sendo estudado a possibilidade
de realizar um plantio de árvores na Brasilândia. Foi enfatizado que será utilizado o Chave Arborizar,
manual de arborização da SVMA.
- Elevação da dotação orçamentária da SVMA
Magda Beretta informou sobre a criação do Fórum de Parques e Áreas Verdes, onde está sendo discutido a
necessidade de se aumentar a dotação orçamentária da SVMA. Foi proposto que o CADES VM se posicione
sobre o índice de aumento que será proposto. A decisão foi apoiar a sugestão de um aumento de 3%.
Informes
- Justificaram ausência a conselheira Cristiane Jabour.
- No dia 24 de agosto ocorrerá a Virada Sustentável na Horta da Saúde, às 9h.
- No dia 25 de agosto ocorrerá plantio na região da Mooca, realizado pelo CADES Mooca.
- O conselheiro titular Diego Blum solicitou renúncia do cargo, por motivos pessoais. Será convocado o
conselheiro suplente André Nakao.
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- Márcia Groeninga informa que do dia 23 de agosto ocorrerá na Câmara Municipal a 18ª Conferência de
Produção mais Limpa e Mudanças Climáticas, das 8h30 às 16h.
- Márcia Groeninga lembrou que no dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde e dia 28 de agosto é o Dia do
Voluntário, e sugeriu a promoção de um evento para comemorar o voluntariado realizado no conselho.
- Márcia Groeninga observou que a inauguração da UBS da rua Major Freire, 510, divulgada para o dia 15
de junho, por motivos burocráticos de secretarias e orçamentos, não ocorreu. Como munícipe e
conselheira, abriu um inquérito junto ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
- Juliana Saad justificou a ausência do presidente do CADES VM, Fabricio Cobra, que está em licença nãoremunerada.
- Juliana Saad informou sobre a apresentação das cantoras Anabel e Priscila na Fundação Ema Klabin, no
dia 3 de agosto, às 16h30.
- Juliana Saad informou sobre o novo programa do Tribunal de Contas do Município, cujo objetivo é
aproximar-se da sociedade civil através de um encontro com os conselhos das Subprefeituras.
- Lara Freitas informou sobre o aniversário de 15 anos do Instituto Ecobairro Brasil, que consta com uma
programação ao longo de todo o mês de agosto e setembro.
- Juliana Saad relatou que a Feira Orgânica Noturna esteve com muitos frequentadores nas últimas
semanas.
- Leticia Sabino informou sobre a Semana do Caminhar, com início no dia 4 de agosto, no Sesc Paulista, às
11h30. No dia 10 de agosto ocorrerá na Vila Mariana, às 10h.
- Carlo Corabi lembrou a perda de uma voluntária de plantios, a Sonia Regina Rocha.
3. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de julho de 2019.
✓Assuntos principais: Organização de pautas nas reuniões do CADES VM; Mutirão nos Bairros na Igreja São
Judas; GT Arborização: Verdejando no IB, plantio em Brasilândia, 4ª fase PPAC; GT Sustentabilidade:
Pedalando pelo Clima, Passeio de Bike pelas Nascentes da Vila Mariana, MiT, adesão do CADES VM na
Greve pelo Clima; GT Patrimônio: Parque Modernista e Roteiro pelos Patrimônios Históricos da Vila
Mariana.
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências.
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.
Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 19:30h, com os devidos agradecimentos pela
presença de todos. Próxima reunião 05/09/2019. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.
PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Carolina Rocha
Maria Helena S. Godoy
Cláudia Maria César
Juliana Saad
Roseli Lima Kindler
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Claudio do Nascimento
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Carlo Corabi
Lara Freitas
Sérgio Shigeeda
Elisa Ramalho Rocha
Magda Beretta
Márcia Groeninga
Fórum Agenda 2030 VM
Marcos Issao
Veronica Anton
Welton Santos
Sociedade Civil
Luciane Muruzaki
Juliano von Melis
Nathalia V. Fiore
Eduardo Merheje Jr.
Sérgio Schneider
Elizangela de Paula
Ricardo Pirato
Marisa Nittolo Costa
Sérgio Julião
Marlene Green
Michel S. Santos
Antonio José Braz
Cristhiane Oliveira Castro
Letícia Sabino

______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Subprefeito _Vila Mariana

_____________________________
1ª Secretária CADES VM

_______________________________
2º Secretária CADES VM
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Jhoanne Hansen

Elza Kusaka
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