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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: 03 de outubro de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura Vila Mariana

Pauta:
 Aprovação da ata de setembro de 2019.
Assuntos principais: GT Resíduos: Compostagem  de  Resíduos  Orgânicos,  Catadores  e  Horta;  GT
Sustentabilidade: Sede Sustentável; MIT Fase 2; Fundacentro; GT Arborização: Plantio Klabin; 4ª Fase PPAC;
Serrapilheira; Resumo sobre o Fórum dos Conselheiros de Meio Ambiente da Macrorregião Centro-Oeste
(SVMA); Parceria CADES Vila Mariana e DRE Ipiranga sobre Educação Ambiental nas Escolas Municipais;
Plantio UBS Vila Mariana.
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de setembro de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.

2. Assuntos principais

- GT Resíduos: Compostagem de Resíduos Orgânicos, Catadores e Horta
Fabrício  Cobra  comemorou  as  medidas  sustentáveis  implantadas  na  Subprefeitura  Vila  Mariana
enumerando as principais ações: substituição dos copos plásticos por copos de fibra de coco; coleta seletiva
de lixo e adoção de lixeiras recicláveis nas cores cinza e verde substituindo as de metal; horta orgânica;
compostagem, onde os munícipes poderão trazer os lixos orgânicos de casa que serão quantificados; e em
breve: abelhas sem ferrão e captação da água de chuva. Sergio Shigeeda sugeriu a abelha Mandasaia pela
grande quantidade de árvores no local, pois são abelhas de estratos altos.
Nina Orlow mencionou sua experiência com a captação de água de chuva e se prontificou a dar ideias.

-GT Sustentabilidade: Sede Sustentável
Fabrício Cobra falou do terreno da Rua Loefgreen esquina com a Rua Botucatu. É um terreno grande, cheio
de paralelepípedos, e que colocou à disposição para uso de maneira sustentável: Compostagem, Horta,
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Local para Catadores e etc. Citou o Projeto Modelo da Subprefeitura da Lapa de Coleta Sustentável nas
Feiras,  onde  é  possível  comprar  produtos  da  feira  com os  créditos  gerados.  Mencionou  o  terreno da
Avenida Ricardo Jafet como um local de busca de serrapilheira.

- GT Sustentabilidade: MIT Fase 2
Lara Freitas confirmou uma nova etapa do MIT com aproximação maior com a municipalidade. Um convite
para juntos, Sociedade Civil e Poder Público, formarem um grupo de sustentação do projeto chamado de
Startup Local.

- GT Sustentabilidade: Fundacentro
Fabrício Cobra falou da resposta positiva do Estado em ceder a área para a Subprefeitura fazer a viabilidade
técnica. Os focos seriam saúde, educação e cultura (através do Coletivo da Região). Ficou combinado de
agendarem uma reunião entre  Fabrício  Cobra,  Sergio Shigeeda,  Danilo  Perego e Marcia  Candido,  para
avançarem com essas  ideias  e  elaborarem um Projeto para  apresentar  para a  Secretaria  de Saúde do
Estado.

- GT Arborização: Plantio Klabin
Área Pública na Rua Mauricio Klabin, cravada com a Comunidade Souza Ramos e vai até a Avenida Ricardo
Jafet. Fabrício Cobra explicou tratar-se de uma área bastante problemática e com muitos agravantes,  listou
alguns itens:  moradores do bairro Klabin achavam o terreno mal utilizado e se propuseram a colocar um
muro, foi instalado um gradil  e não deu certo; tem usuários de drogas; conflitos durante a madrugada;
presença de nascentes; trechos muito íngremes; problemas com os prédios da Rua Afonso Celso. No trecho
mais íngreme sugeriu o plantio de árvores nativas  para segurar a  encosta.  Na grande área plana mais
abaixo, ficou de se pensar em como utilizá-lo. 
Nina Orlow falou sobre a preservação das Nascentes,  tema de interesse da Secretaria  do Estado e da
Secretaria do Meio Ambiente.

- GT Arborização: 4ª Fase PPAC
Lara Freitas explicou que o projeto foi  revisado e atualizado com novas informações como o Índice de
Çaminhabilidade, olhando não só para a árvore mas focando na qualidade com o caminhar. Falou que o
grande desafio seriam as calçadas sem largura para receber árvores e a busca por outras soluções. Com as
parcerias:  CADES/Prefeitura/Horta/Secretaria do Verde/CET/Sampapé/SESC e Comunidade,  criou-se uma
grande  força  tarefa  para  os  ajustes  como:  criação  de  vagas  verdes,  acessibilidade,  jardim de  chuva  e
soluções de travessia para pedestres. Chamou atenção para o dia 08/12/2019, no SESC Vila Mariana,  aulas
teórica e prática sobre Jardim de Chuva.

- Serrapilheira
Sergio Shigeeda explicou as dificuldades para se obter serrapilheira. Anteriormente, a poda era realizada
pela Prefeitura e AES Eletropaulo, que forneciam o material. No entanto, com a atuação da ENEL o acesso à
serapilheira foi  dificultado. Foram discutidos o local  para compostagem na Avenida Ricardo Jafet,  a ser
cedido pela Subprefeitura da Vila Mariana, e também o uso do triturador elétrico.
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- Resumo sobre o Fórum dos conselheiros de Meio Ambiente da Macrorregião Centro-Oeste (SVMA)
Sergio Shigeeda esteve na Audiência Pública das Condições Climáticas e destacou o esforço da Vereadora
Soninha Francini em aprovar a Lei de Poda, que vai para sanção. Discutiu-se sobre resíduos, as dificuldades
para se lidar com isso, e a necessidade de divulgar e difundir em escolas e investir em educação ambiental.

- Parceria CADES Vila Mariana e DRE Ipiranga sobre Educação Ambiental nas Escolas Municipais
Fabrício Cobra falou da reunião com todos os diretores das Escolas Municipais da região da Vila Mariana,
onde discutiu-se o que poderia ser feito em parceria com o CADES, na questão da Educação Ambiental com
crianças, trabalhar as oficinas ambientais como hortas. Priscila Cerqueira falou que a UMAPAZ já tem um
projeto sobre o assunto e sugeriu parceria com outras atividades inerentes a cada escola. Ficou acertado de
chamar um representante da UMAPAZ para conversar e definir o que seria o mais adequado para cada
escola.

- Plantio UBS Vila Mariana
Sergio Shigeeda falou da conversa com Satiko Minami, coordenadora do Centro de Referência e Práticas
Integrativas e  Complementares em Saúde – Bosque da Saúde – Rua João Baptistussi, 55 – Vila Mariana
( antigo Conjunto dos Bancários). Dia 19/10/2019 – Mutirão Plantio de Ervas Medicinais; Dia 14/11/2019 –
Festividade com a presença do Prefeito Bruno Covas.
 
- Informes
- Welton Santos falou da Lithopuntura, Acupuntura na Terra com Rocha Natural para reduzir a bioelétrica
do solo. Praça Dorina Nowill, Rua Agostinho Rodrigues Filho esquina com Rua Leandro Dupret.
- Fabrício Cobra convidou a todos para o Encontro Ocupababy, Ações Voluntárias na Praça Dorina Nowill,
dia 05/10/2019 das 10:00 as 12:00 hrs,  Rua Agostinho Rodrigues Filho esquina com Rua Leandro Dupret.
- Lara Freitas, citou o dia 31/10/2019 Dia Mundial da Cidade.
-Nina Orlow divulgou o Bazar Permanente da Fundação Dorina Nowill para Cegos e pediu para prestigiar, a
arrecadação é totalmente revertida para ajudar as pessoas deficientes.
- Carolina Rocha informou: Eleição dos Conselheiros Tutelares, dia 06/10/2019, e no mesmo dia atividades
e oficinas abertas para a Comunidade, na Praça José Maria Whitaker.
-  Priscila  Cerqueira  falou  da  pesquisa  sobre  as  pessoas  que  usam  os  Parques,  as  respostas  estão
concentradas na região Centro -Oeste.
- Sergio Shigeeda convidou a todos para o 6º Aniversário da Horta da Saúde, dia 10/11/2019 a partir das
9:00 hrs, Rua Paracatu, 66 – Saúde.
- Márcia Groeninga convidou para a apresentação do EIA -Rima do Parque do Minhocão, com a presença da
Sra Claudia Maria  Cesar,  Conselheira e Diretora da DPC da Secretaria  do Verde e Meio Ambiente.  Dia
14/10/2019, das 9:00 às 12:00 na Escola do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Como membro
do Comitê de Prevenção de Viroses da Vila Mariana, convidou para a próxima reunião na Subprefeitura
local, dia 25/10/2019 das 10:00 as 13:00hrs.
- Jhoanne Hansen, Conselheira Titular e 1ª Secretária do CADES,  informou que pediu licença do Cargo por
três meses, ficando portanto, ausente no periodo entre os meses de  10/2019 a 12/2019.
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3. Pauta próxima reunião:  
Aprovação da ata de outubro de 2019.
Assuntos  principais:  GT Arborização:  PPAC Continuação;  Congresso  Brasileiro de Arborização Urbana;
Biblioteca Municipal Viriato Corrêa.
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 07/11/2019.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.

PARTICIPANTES PRESENTES:

Poder Público
Carolina Rocha
Maria Helena Godoy
Juliana Saad
Sandra Machado Alves
Cristina Abi Jabbour
Priscila Cerqueira
Carolina Borges
Cristina Haas
Sandra Machado Alves

Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil

Lara Freitas
Sérgio Shigeeda
Elisa Ramalho Rocha
Márcia Groeninga
André Nakao
Luisa Catunda

Fórum Agenda 2030 VM
Welton Santos
Nina Orlow

Sociedade Civil
Luciane Muruzaki
Marisa Nittoli Costa
Cintia Ema Padovan
Yukie Kawasaki
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Murilo de Oliveira Saito
Maria Sandra de Araujo Braz
Nathalia Vaconcellos Fiore
Ana Leticia Borges Santana

______________________________________                
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                               
Subprefeito _Vila Mariana

_____________________________
2ª Secretária CADES VM 
Elza Kusaka              
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