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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: 02 de julho de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: plataforma online Google Meet 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de junho de 2020. 
✓ Assuntos principais: Continuação da apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES; GT 
Patrimônio: Cinemateca; Ações sociais articuladas no território; GT Sustentabilidade: MiT, composteira da Vila 
Mariana; GT Arborização: PPAC, Plantio Global. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

 

- Portaria nº 47_SVMA.G-AJ/2020 
Magda Beretta informou brevemente a portaria que passa a reger as reuniões online dos CADES Regionais.  
 
- Continuação da apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES 
A pauta foi cancelada devido à ausência do Subprefeito Diogo Soares. 
 
- GT Patrimônio: Cinemateca 
Magda Beretta informou que foi liberada uma verba federal para manutenção da Cinemateca. O grupo que está 
à frente da mobilização em prol da Cinemateca vem cogitando uma ação civil pública para garantir que o 
dinheiro seja realmente direcionado para o equipamento. Estão ocorrendo reuniões e divulgações pedindo 
apoio para a preservação do espaço.  
Carlo Corabi vai reunir os documentos e materiais divulgados nesta frente de apoio à Cinemateca, 
disponibilizando-os para o CADES.  
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- Ações sociais articuladas no território 
Sergio Shigeeda explicou sobre as ações realizadas na Comunidade Mauro I e II, que se encontram na 3ª etapa, 
com captação de cestas básicas. Foi realizada uma doação de máscaras de proteção à Comunidade Jardim Elba 
Mangueira (Zona Leste). 
Nessa etapa da ação, está sendo feito uma triagem com a ajuda de Agentes da Saúde, com o intuito de priorizar 
as famílias mais necessitadas. 
Foi enfatizado a importância da continuidade das ações no pós-pandemia, com programas de capacitação. 
Cristina Jabbour sugeriu que fosse proposto, via ofício, um auxílio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
para capacitar profissionalmente moradores de comunidades.  
Maria Helena Godoy vai contactar o Programa Cidade Solidária para verificar a possibilidade de receber auxílio 
na Vila Mariana. 
Lara Freitas sugeriu que seja feito um mapeamento das demandas da comunidade para direcionar um projeto 
de capacitação profissional. 
 
- GT Sustentabilidade:  
 
MiT  
Foi feito o primeiro encontro do grupo de implementação local no dia 19/06. Foram definidos os próximos 
passos. O treinamento ocorrerá em 09/07, 23/07 e 06/08. 
 
Composteira da Vila Mariana 
Magda Beretta, Elisa Rocha, Carlo Corabi e Luciane Muruzaki estiveram na praça Kenichi Nakagawa, pois foi 
informado que havia descarte ilegal de resíduos. Verificou-se que a composteira está com vetores, portanto, o 
composto futuramente gerado será utilizado na própria praça, não podendo ser usado para cultivo de alimentos. 
Houve uma ação de limpeza na praça. 
Foi sugerido que seja realizada uma ação colaborativa entre a sociedade civil e poder público para desmontar a 
composteira. Lisley Araújo Silva, supervisora da Coordenadoria de Projetos e Obras, explicou que a praça possui 
um termo de cooperação (N.º 018/SUB-VM/2019), estando sob responsabilidade do cooperante (Social Service 
Comunicação MKT de Responsabilidade LTDA) no que tange à manutenção (limpeza, corte de grama, 
manutenção e monitoramento da poda das árvores e pintura de guias), com exceção da poda preventiva, que é 
responsabilidade da Subprefeitura.  
Enfatizou-se o cuidado com a destino do composto, pois pode gerar uma contaminação cruzada.  
Discutiu-se a proposta educativa da composteira, que atua como ferramenta de conscientização dos moradores 
que participam do projeto. Além disso, foi esclarecida a lei nº 16212, de 10/06/2015, sobre a utilização de praças 
públicas para instalação de composteira.  
 
 
- GT Arborização:  
Projeto Piloto de Arborização em Calçadas – PPAC 
Foi realizada uma reunião interna, definindo a apresentação que será realizada para a comunidade local, 
tentando responder possíveis dúvidas. A apresentação será gravada e disponibilizada na consulta pública que 
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será futuramente realizada.  
Lara Freitas lembrou que o PPAC está de acordo com o atual Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias da 
cidade de São Paulo (disponível no link http://www.cetsp.com.br/consultas/consulta-publica-do-manual-de-
desenho-urbano-e-obras-viarias.aspx) 
 
Plantio Global 
Sergio Shigeeda informou que tem sido realizada a manutenção do terreno disponibilizado para o Plantio Global, 
que se encontra na Subprefeitura da Mooca. 
 
 
3) Informes 

- A conselheira Márcia Groeninga justificou ausência da reunião por motivos pessoais. 
- Lara Freitas informou que foi formado um Grupo de trabalho resíduos no território da Vila Mariana, dentro das 
iniciativas locais de sustentabilidade. 
- Nina Orlow informou que foi realizado um encontro online para discussão da técnica de incineração, na página 
Aliança Resíduo Zero Brasil. (htttp://www.facebook.com/residuozerobr/) 
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de julho de 2020. 
✓Assuntos principais: GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca; GT Arborização: PPAC; podas indevidas 
(Rua Mainrique, 267); Ações sociais articuladas no território; GT Sustentabilidade: MiT, composteira 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 06/08/2020.  17h30 – Local: plataforma online Google Meet. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Cristina Abi Jabbour 
Maria Helena Sozzi de Godoy 
Sandra Machado Alves 
Adilson Gregório 
Lisley Araújo Silva 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Elisa Rocha 
André Nakao 
Lara Freitas 
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Sergio Shigeeda 
Carlo Corabi 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Silvia Berlink 
Welton Santos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Cintia Padovan 
Tania Sassioto 
Luis Vitiritti 
 
 
 

 
 

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


