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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 junho de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: plataforma online Google Meet 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de maio de 2020. 
✓ Assuntos principais: Apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES (PPAC, Plantio 
Global, MiT, Composteira da VM, Horta da Saúde, outros); Ações sociais articuladas no território; Desmatamento 
das áreas de mananciais que abastecem Vila Mariana. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

 
1. Aprovação da ata de maio de 2020. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

 
- Continuação da apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES 
A pauta foi cancelada devido à ausência do Subprefeito Diogo Soares. 
 
- GT Patrimônio: Cinemateca 
Carolina Rocha informou que foram levantadas informações acerca do imóvel tombado onde se encontra 
instalada a Cinemateca. Foi solicitado que a Prefeitura de São Paulo se posicione com relação à manutenção do 
local e Cinemateca.  
Juliana Saad sugeriu que fosse feito um ofício, via CADES, solicitando esclarecimentos e um posicionamento da 
SP Parcerias. 
Carlo Corabi vai integrar o grupo de ação voltado à preservação da Cinemateca. 
 
- GT Sustentabilidade: MiT calendário 
Magda Beretta informou que estão criando um ‘grupo de implementação’, que passará por um treinamento. A 
finalidade desse grupo é promover a continuidade do projeto. Lara Freitas sugeriu que houvesse representantes 
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do poder público (funcionários de carreira e temporários) e da sociedade civil, com a finalidade de diversificar 
e abarcar todas as frentes de atuação. Foi solicitado que sejam indicados dois funcionários de carreira e dois 
comissionados para comporem esse grupo. Felipe e Adriana, servidores da Subprefeitura, serão convidados para 
compor o grupo de implementação. 
Os encontros estão previstos para os dias 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, no período da manhã, com duração de 2 
horas.  
 
- GT Arborização: resumo da reunião com equipe de limpeza e áreas verdes, Desmatamento das áreas de 
mananciais que abastecem Vila Mariana 
 
Resumo da reunião com equipe de limpeza e áreas verdes 
A reunião iniciou com um esclarecimento acerca das atividades sob responsabilidade da equipe técnica, e de 
que maneira ela pode colaborar com as ações do CADES VM. Foram apresentados os projetos de arborização já 
realizados pelo CADES, enfatizando os cuidados pós-plantio que são necessários. Foram abordadas 
possibilidades com relação à manutenção especial dos projetos. Lara Freitas lembrou a importância da 
interlocução com a Equipe de limpeza e áreas verdes e sua presença na elaboração e implementação dos 
projetos de arborização. Lisley Araújo Silva, supervisora da Coordenadoria de Projetos e Obras, disponibilizou-
se a apoiar os projetos realizados pelo CADES-VM. 
Com relação à serrapilheira, Lisley esclareceu que o material seguirá sendo disponibilizado, mas que é preciso 
cumprir os protocolos e horários da equipe técnica. Carlo Corabi sugeriu que o conselho tenha acesso ao 
contrato da equipe terceirizada. 
Foi sugerido um projeto-piloto em uma área pré-estabelecida, conduzido de maneira comunitária e educativa, 
com a intenção de que futuramente seja implementado como política pública da Subprefeitura.  
 
Desmatamento das áreas de mananciais que abastecem Vila Mariana 
Nina Orlow explicou brevemente o conteúdo do dossiê realizado pelo vereador Gilberto Natalini. Enfatizou que 
é um problema que envolvem várias instâncias, tornando muito limitada a atuação do conselho, por isso é 
necessária muita cautela ao lidar com essa questão. Nina informou que o Fórum Agenda 2030 está se 
articulando para buscar apoio da ONU na resolução desse problema.  
Foi sugerido que o CADES solicite um posicionamento do poder público com relação à preservação dos 
mananciais. 
Juliana Saad sugeriu que fosse feito um pedido via Lei de Acesso à Informação.  
 
- Ações sociais articuladas no território 
Cristina Jabbour explicou as ações e projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que são voltadas à 
assistência aos trabalhadores informais e empreendedores durante a quarentena.  
Adilson Gregório compartilhou algumas ações realizadas pela Subprefeitura Vila Mariana, onde o Governo Local 
em parceria com o HCor, distribuiu máscaras na região do hospital. Foram distribuídas também máscaras e álcool 
em gel em comunidades da região de Vila Mariana. Em parceria com a Farma Conde, tratores pulverizaram as 
vias públicas do território, em especial nas comunidades.   
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3) Informes 

- A conselheira Márcia Groeninga justificou ausência da reunião por motivos pessoais. 
- Marcia Groeninga lembrou a importância do dia 05 de junho, em que se comemora o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. 
- Jhoanne Hansen informou sobre a 9ª Mostra Ecofalante de Cinema, que esse ano será realizada online, entre 
os dias 03 e 09 de junho. 
- Lara Freitas informou no dia 08/06, às 19h, haverá o lançamento do Guia Fique em Casa Sustentável, em um 
triálogo em live com Eduardo Jorge, Lara Freitas e Paullo Santos sobre Meio Ambiente, Saúde Pública e 
oportunidades para um mundo sustentável e pacífico. 
- Lara Freitas informou sobre o encontro online Conversas de um novo tempo: uma nova relação entre sociedade 
civil e municipalidade, no dia 10/06, às 18h30. 
- Nina Orlow sugeriu que fosse realizado alguma ação online para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente 
e relembrou a importância dos ODS serem trabalhados em conjunto, e não isoladamente. Pediu para que fosse 
verificado o andamento da formação da Comissão Municipal da Agenda 2030. 
- Nina Orlow informou que participará de uma live na BSGI (Associação Brasil da Soka Gakkai Internacional), no 
dia 05/06. 
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de junho de 2020. 
✓Assuntos principais: Apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES (PPAC, Plantio 
Global, MiT, Composteira da VM, Horta da Saúde, outros); Ações sociais articuladas no território. 
✓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 04/06/2020.  17h30 – Local: plataforma online Google Meet. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Cristina Abi Jabbour 
Maria Helena Sozzi de Godoy 
Sandra Machado Alves 
Carolina Rocha 
Adilson Gregório 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Elisa Rocha 
André Nakao 
Luisa Catunda 
Lara Freitas 
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Sergio Shigeeda 
Carlo Corabi 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Juliana Saad  
Welton Santos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Helena Campos 
Carolina Borges 
 
 
 

 
 

 
______________________________________                 
Presidente: Diogo Soares                                           
Subprefeito _Vila Mariana                                                 
                 
 
 
 
______________________________________ 
Jhoanne Hansen 
1ª secretária CADES VM 
 
 
 
______________________________________ 
Elza Kusaka 
2ª secretária CADES VM 
 
 


