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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: 05 de março de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: Subprefeitura Vila Mariana 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de fevereiro de 2020. 
✓ Assuntos principais: GT Patrimônio: Parque Casa Modernista, Fundacentro; Quadro arboviroses na Vila Mariana; 
GT Arborização: Plantio global, PPAC, Plantio na Klabin; GT Sustentabilidade: atualização MiT. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

- GT Arborização: Plantio na Klabin 
Angeles Rayes, do Parcão Klabin, contactou o CADES VM com o intuito de buscar apoio para realizar um plantio 
arbóreo no local, através de uma ação envolvendo a comunidade local. A proposta inicial é desenvolver atividades 
paralelas ao plantio com as crianças do entorno, para isso seria necessário buscar parceiros para a realização de 
oficinas.  
Sergio Shigeeda se disponibilizou para visitar o local e dar início aos trâmites, caso haja viabilidade para a 
realização da ação. 
As datas propícias sugeridas foram 17 e 24 de maio. 
 
- GT Patrimônio: Parque Casa Modernista 
Jhoanne Hansen comunicou que o Sarau na Casa Modernista está previsto para o dia 15 de março, das 10h às 
14h, e será organizado pelo grupo Sarau Brasileiro. O público alvo são crianças e idosos, e o intuito do evento é 
promover a interação entre essas faixas etárias.  
Com relação ao projeto de revitalização do espaço, foi sugerida a possibilidade de serem enviadas cartas à Rede 
Nova São Paulo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e Secretaria Municipal da Fazenda (para que a 
Proposta da Lei Orçamentária inclua a revitalização do Parque Casa Modernista).  
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- GT Patrimônio: Fundacentro 
Sergio Shigeeda relembrou a importância de o CADES VM compor o grupo que estará responsável pelo espaço 
quando ele estiver sob responsabilidade da Subprefeitura. 
Maria Helena enfatizou que é necessário haver mais organização e estratégia de atuação, pensando a médio e 
longo prazo a finalidade do espaço. Sugeriu que fossem pensados projetos que não onerasse futuramente a 
Subprefeitura, pois há escassez de verbas – uma possibilidade é buscar parcerias com entidades privadas.  
 
- Quadro arboviroses na Vila Mariana 
Robson Piagentini e Jeremias Cruz, da Unidade de Vigilância em Saúde da Vila Mariana e Jabaquara, estiveram 
na reunião apresentando a atual situação das arboviroses na região.  
Após a apresentação, alguns munícipes presentes realizaram perguntas sobre o assunto. 
Priscilla Cerqueira pontuou a importância da arborização no combate às arboviroses, visto que pesquisas 
apontam que ilhas de calor favorecem a proliferação do mosquito transmissor e, uma vez que zonas verdes bem 
cuidadas diminuem a temperatura do ambiente, a propagação do vetor é dificultada.  
 
- GT Arborização: Plantio global 
Sergio Shigeeda falou brevemente sobre a ação, que neste ano ocorrerá na Mooca, respondendo a uma das 
atribuições do CADES, que é desenvolver parcerias com outros CADES Regionais.  
Priscilla Cerqueira falou sobre os trâmites internos na SVMA para colocar em prática a ação. 
Rodrigo Sanches e Lara Freitas enfatizaram a importância da escolha do local, uma região que se encontra 
bastante degradada. Desse modo, o plantio proporcionará a médio e longo prazo uma melhoria social. 
O Hospital Sancta Maggiore de disponibilizou a adotar a área verde e realizar a manutenção periódica do local.  
  
- GT Arborização: PPAC 
Juliana Saad informou que será realizada uma audiência pública no dia 16 de março, às 19h30, no Colégio Santa 
Amália, para consultar a população do entorno sobre as atividades que estão sendo planejadas.  
Lara Freitas explicou brevemente o projeto, enfatizando a importância de se aprimorar diversos elementos que 
contribuem para a melhoria do espaço e permeabilidade da área. 
Priscilla Cerqueira ressaltou a importância dessa 4ª etapa do projeto, por sua inovação, que será usado no novo 
Plano de Arborização da cidade, podendo ser replicado em outras regiões. 
Nina Orlow relembrou o quanto o projeto está integrado com diversos ODS (Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável).  
 
- GT Sustentabilidade: atualização MiT 
Lara Freitas explicou brevemente a metodologia e o projeto. Informou que ele está entrando em sua 2ª fase, 
onde está sendo aprofundada a relação com o poder público. Relembrou que a metodologia tem como um dos 
objetivos verificar se as ações sociais geram mudanças culturais concretas no território onde são realizadas.   
Na 2ª fase do projeto serão mapeadas 30 ações sustentáveis que estão gerando mudanças efetivas na região, 
realizar uma capacitação na metodologia de sociocracia e a tutoria. 

 
 
3) Informes 

- Magda Beretta e Elisa Rocha justificaram ausência na reunião. 
- Robson Piagentini informou que a UVIS Jabaquara-Vila Mariana inicia o Posto de Vacinação de cães e gatos, na Rua 



            
                                                   VILA MARIANA   
 

Página 3 de 5 
 

Genário de Carvalho, 101, atendimento de segunda à sexta, das 8h às 16h. 
- Márcia Groeninga agradeceu a presença de Robson Piagentini e Jeremias Cruz por trazerem informações sobre um 
assunto tão importante para a população. 
- Márcia Groeninga lembrou que dia 22 de março se comemora o Dia Mundial da Água, ressaltando que água é saúde 
e que devemos ter atenção absoluta para a água parada, que acarreta doenças. Por isso, a prevenção contra os 
criadouros é a melhor solução. 
- Márcia Groeninga lembrou que no dia 08 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Sugeriu que cada 
pessoa dê um abraço em uma mulher, levando a cada uma delas a importância do que representa uma mulher, seu 
valor e poder, na sociedade. 
- Márcia Groeninga lembrou sobre o Fórum da Pessoa Idosa, que ocorre em parceria com o Bairro Amigo do Idoso. 
- Maria Helena S. Godoy informou sobre a reabertura do Centro LGBTI, com a palestra na Vila Mariana sobre LGBTI a 
ser realizada no dia 19 de março. 
- Nina Orlow informou que no dia 07 de março, das 9h às 15h, ocorrerá o Mutirão de Bairro no Campo Limpo, onde 
o Movimento ODS estará presente. 
- Sergio Shigeeda informou sobre o Mutirão da Horta da Saúde, a partir das 9h. 
- Sergio Shigeeda informou sobre o plantio de 250 mudas no Parque do Carmo no dia 26 de abril. 
- Priscilla Cerqueira informou que estará realizando uma apresentação sobre a nova lei municipal de poda de árvores 
no CADES Ipiranga, no dia 09 de março. 
- Priscilla Cerqueira informou que a pesquisa online com a população sobre arborização, realizada pela SVMA, foi 
finalizada, com um resultado final de 5.692 respostas, que serão analisadas estatisticamente, e a Subprefeitura Vila 
Mariana foi quem mais contribuiu na pesquisa. 
- Welton Santos informou que foram realizadas quatro lithopunturas nas Vila Mariana na última semana, nos locais: 
Oswaldo Cruz, Largo Ana Rosa, Largo de Moema e SVMA. 
- Lara Freitas informou sobre a estreia da Websérie “Mulheres em Transição”, na Casa das Amigas (Vila Leopoldina), 
no dia 20 de março, às 18h. 
- Juliana Saad informou sobre a regularização da comunidade Souza Ramos, e que será integrado os relatórios 
ambientais para facilitar o processo de regularização da comunidade. 
- Carolina Rocha informou que ocorrerá a audiência pública sobre a Proposta da Lei Orçamentária (PLOA) no dia 28 
de abril.  
- Jhoanne Hansen informou que a gestão 2018/2019 do CADES VM foi prorrogada por mais 6 meses.  
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de março 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. 
✓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 02/04/2020.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana. 
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PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Carolina Rocha 
Juliana Saad 
Sandra Machado Alves 
Jeremias S. Cruz 
Robson Piagentini 
Cristina Abi Jabbour 
Priscilla Cerqueira 
Maria Helena S. Godoy 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Lara Freitas 
Sérgio Shigeeda 
Márcia Groeninga 
André Nakao 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Welton Santos 
 
Sociedade Civil 
Nathalia Vasconcellos Fiore 
Francis Kanô 
Angeles Bonal Rosell Rayes 
Rodrigo Sanches 
Luciane Muruzaki 
Cristina U. Haas 
Eduardo Merheje Jr. 
Henrique Dias de Faria 
Daniele Rocha de Souza 
 
 
 
 

 
 

 
______________________________________                 
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                           
Subprefeito _Vila Mariana                                                 
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______________________________________ 
Jhoanne Hansen 
1ª secretária CADES VM 
 
 
 
 
______________________________________ 
Elza Kusaka  
2ª secretária CADES VM 


