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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: 04 de julho de 2019 
Hora de início: 17h 30 
Local: Subprefeitura da Vila Mariana 
 
Pauta:  
✓ Aprovação da ata de junho de 2019. 
✓Assuntos principais: Proposta e cronograma PPAC 4ª fase, Terreno Cruz Vermelha, Calendário de ações 
2º semestre de 2019, Segurança pública, Feira Orgânica Noturna, Fundacentro, Conselho de Parques e 
Áreas Verdes, Apresentação das ações do CADES-VM no CADES Municipal.  
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 

 
 

 
1. Aprovação da ata de junho de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 

aprovada pelos conselheiros presentes. 
 
2. Assuntos principais  

 
- Terreno Cruz Vermelha 
Antonio José Braz e Nelson Bertarello, membros da Associação de Moradores do Planalto Paulista, 
estiveram presentes para explicar a situação do terreno pertencente à Cruz Vermelha e que está sendo 
negociado para a construção de uma área comercial. Eles apoiam o movimento da sociedade civil “sim 
tombamento, não shopping”, que visa barrar a venda do terreno através do tombamento do espaço. Os 
moradores acionaram o Ministério Público e foi aberto uma ação civil pública, que se baseia no relatório 
técnico ambiental do local realizado pelo Herbário Municipal, enfatizando sua importância não só 
arquitetônica e histórica, mas também ambiental, pois comporta uma importante área verde de vegetação 
nativa. O vereador Toninho Vespoli entrou com uma solicitação de tombamento junto ao CONDEPHAAT, 
que foi indeferida.  
Reforçaram a importância do espaço ser destinado à área de saúde, visto que o antigo doador do terreno 
destinou esse espaço para ser construído um hospital, constando na matrícula do terreno essa condição. 
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Os moradores solicitam o apoio dos conselhos e coletivos da região para se engajarem na causa, 
mobilizando a sociedade civil para pressionar o poder público com relação ao tombamento. 
A conselheira Cláudia M. Cesar fará o levantamento do histórico do relatório de licenciamento e impacto 
de vizinhança. Também verificará se ocorreu alguma audiência pública sobre o tema e, em caso de 
resposta negativa, levantou-se a possibilidade de que seja solicitada.  
 
- Segurança pública 
Carlo Corabi questionou sobre os indicadores que são utilizados para acompanhar a questão de segurança 
da região de Vila Mariana. Foi esclarecido que no site da Secretaria de Segurança Pública contém as 
informações sobre índices de segurança, e que a segurança pública é de responsabilidade da Prefeitura e 
não das Subprefeituras. O conselho que trata de questões de segurança é o CONSEG.  
Nina Orlow enfatizou a importância de utilizar o canal de comunicação 190, para que as informações 
entrem nas estatísticas. 
 
- Feira Orgânica Noturna 
Sergio Shigeeda enfatizou que temos que reunir esforços para consolidar a feira na nossa região, pois 
houve uma queda no público consumidor. A intenção é realizar rodas de conversas e eventos para atrair 
público. 
Foi lembrado que o chamamento ainda não foi realizado, mas tem data prevista para o final do mês de 
julho. 
Com relação à Feira Orgânica do Ibirapuera, Fabricio Cobra informou que a Secretaria dos Esportes ficou de 
dar uma resposta sobre a possibilidade de que retorne para o interior do Modelódromo.  
 
- Proposta e cronograma PPAC 4ª fase 
Lara Freitas explicou brevemente o projeto, enfatizando as ações da 4ª fase. Nesta etapa, serão abordadas 
ações que impactem positivamente as calçadas, adicionando infraestrutura verde e vagas verdes, além de 
agregar placas orientativas para pedestres. As travessias, que foram identificadas como pontos sensíveis no 
quadrilátero, serão um dos focos do projeto nesta fase.  
Riciane Pombo se disponibilizou a auxiliar no projeto, sobretudo na questão de permeabilidade do solo.  
Foi sugerido que seja agendada uma reunião entre os conselheiros envolvidos no projeto, a Subprefeitura e 
o CET.  
  
- Calendário de ações 2º semestre de 2019 
Foram levantadas as ações previstas para o 2º semestre de 2019. O calendário aproximado das ações será 
enviado posteriormente. 
 
- Fundacentro 
Fabricio Cobra informou que os trâmites seguem na mesma instância, e estão aguardando uma resposta do 
governo do Estado. 
 
- Conselho de Parques e Áreas Verdes 
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Magda Beretta informou que foi criada uma Comissão Especial de Acompanhamento e Contribuições para 
as Concessões de Áreas Verdes e de Conservação Ambiental. Magda Beretta e Elisa Rocha foram indicadas 
para participar como colaboradoras nas reuniões. O objetivo da comissão é discutir e definir um 
procedimento padrão para a confecção de planos diretores em futuras concessões de parques e áreas 
verdes.  
  
- Apresentação das ações do CADES-VM no CADES Municipal.  
O CADES-VM foi convidado a apresentar as ações desenvolvidas na região na reunião do CADES Municipal, 
dia 15/08, às 9h. 

 
 
Informes 
 

- Nina Orlow informou que foi aprovada a Lei de Segurança Hídrica na cidade de São Paulo, em 31 de maio, 
nº 17.104/19. Foi criada uma comissão onde a sociedade civil foi convidada a colaborar.  
- Maria Helena S. Godoy informou sobre fórum que ocorrerá na UMAPAZ, dia 13/07, para discutir o plano 
diretor do Parque Ibirapuera. 
- Carolina Rocha informou sobre a Audiência Pública sobre o Projeto da Lei Orçamentária anual de 2020, 
dia 18/07, às 19h, no auditório da OAB Jabaquara (Rua Afonso Celso, 1200). 
- Jhoanne Hansen informou sobre a Eleição do Conselho Gestor do Parque Modernista, no dia 14/07, das 
10h às 16h, no Museu Casa Modernista.  

 
 

 
 
3. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de julho de 2019. 
✓Assuntos principais: Recursos FEMA, Terreno Cruz Vermelha, Casa Modernista, 4ª fase PPAC/MiT. 
✓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 01/08/2019.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.  
 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Carolina Rocha 
Maria Helena S. Godoy 
Cláudia Maria César 
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Juliana Saad 
Sandra Machado Alves 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Carlo Corabi 
Lara Freitas 
André Nakao 
Sérgio Shigeeda 
Elisa Ramalho Rocha 
Magda Beretta 
Diego Rizzo Vieira 
Marcia Correa Pires 
Luisa Catunda Abreu 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Marcos Issao 
 
 
Sociedade Civil 
Henrique Dias de Faria 
Fabiana Cristina Lopes 
Riciane Pombo 
Leandro Gomes 
Daniela Vieira 
Nelson Bertarello 
Antonio José Braz 
 
 
 

 
 

 
 
______________________________________                 
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                                 
Subprefeito _Vila Mariana 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2º Secretária CADES VM 
Jhoanne Hansen                Elza Kusaka  
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