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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: 06 de dezembro de 2018 
Hora de início: 17h 30 
Local: Subprefeitura da  Vila Mariana 
 
Pauta:  
✓ Aprovação da ata de novembro de 2018. 
✓Assuntos principais: Conversa sobre mobilidade na Vila Mariana; GT Patrimônio; Participação do CADES-
VM no CADES Municipal; Calendário de reuniões do CADES-VM em 2019; Apresentação das ações 
realizadas pelo CADES-VM em 2018 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 

 
 

 
1. Aprovação da ata de novembro de 2018. 
 
2. Assuntos principais  

 
Conversa sobre mobilidade na Vila Mariana 
Ricardo A. Pradas, especialista em mobilidade urbana e técnico da CET, esteve presente para uma 
conversa sobre Plano de Mobilidade Urbana e Plano de Segurança Viária. Ele citou exemplos de 
intervenções realizadas pela prefeitura para que o risco de acidentes seja reduzido, bem como 
alternativas para se melhorar a mobilidade pedestre. Ele ressaltou a importância da mudança de 
paradigma a respeito do transporte na cidade de São Paulo, priorizando os transportes públicos. 
Sugeriu que o CADES-VM atue no sentido de promover acessibilidade pedestre às áreas verdes da 
região. 
Ricardo também abordou temas como a vaga verde e rotatória verde, respondendo às perguntas dos 
presentes na reunião. Discorreu sobre as vantagens da implantação da vaga verde, como a ampliação 
do passeio, permeabilização do solo, favorecimento do comércio local e redução de acidentes.  
Quando questionado sobre a possibilidade de uma intervenção provisória da sociedade civil, com o 
intuito de verificar a viabilidade e aceitação da comunidade à vaga verde, Ricardo orientou pedir 
autorização à CET e permissão à Subprefeitura. Acentuou a importância da sociedade civil em trazer a 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiosaSxrrjSAhVDjpAKHSegDckQjRwIBw&url=http://vilamariana.prefeitura.sp.gov.br/&psig=AFQjCNFAgPQf-4vabM0VXKMssTy7qahiGA&ust=1488562715572655


             
                                                   VILA MARIANA   
 

Página 2 de 4 
 

demanda referente à mobilidade ao poder público, com o máximo de informações sobre o local, para 
que, assim, o poder público seja sensibilizado e atue em parceria com a comunidade, viabilizando uma 
mudança local.  
 
GT Patrimônio 
Jhoanne Hansen explicou brevemente o objetivo da criação do GT Patrimônio e os membros que 
constituem o grupo.  
Carlo Corabi explicou brevemente as propostas do GT Patrimônio e os primeiros passos a serem dados. 
O grupo tem feito um levantamento das instituições ligadas ao Patrimônio Histórico e Cultural da 
região da Vila Mariana e, posteriormente, se verificará as condições em que se encontram. Atualmente, 
o grupo está concentrando esforços na Casa Modernista, levantando informações a respeito do museu, 
além de estruturando ideias para atrair a comunidade local para o espaço. 
Foi sugerido que o grupo levantasse informações sobre o prédio da Eletropaulo, localizado na 
Domingos de Moraes, bem como a situação da Caixa D’água. Também houve a sugestão do grupo 
realizar o download de um mapa digital da região e, periodicamente, atualizá-lo, para que haja um 
maior controle por parte dos membros. 
Juliana Saad se disponibilizou a organizar uma reunião com representantes da Condephaat. 
 
Participação do CADES -VM no CADES Municipal 
Na reunião do mês de novembro não houve participação da reunião do CADES Municipal, devido a um 
imprevisto pessoal. Na reunião do mês de dezembro, prevista para ocorrer dia 12/12, o conselheiro 
Carlo Corabi se disponibilizou a estar presente. 
 
Calendário de reuniões do CADES-VM em 2019 
O calendário de reuniões do ano de 2019 foi aprovado pelos membros presentes. As reuniões 
ordinárias ocorrerão nos dias: 17/01, 07/02, 14/03, 04/04, 09/05, 06/06, 04/07, 01/08, 05/09, 03/10, 
07/11 e 05/12. 
 
Apresentação das ações realizadas pelo CADES-VM em 2018 
A apresentação das ações realizadas no ano de 2018 pelo CADES-VM, em parceria com o Fórum Agenda 
2030 e demais organizações, foi transferida para a reunião de janeiro de 2019. 
 
 
Informes 
 
- Justificaram ausência os membros: Magda Beretta, Maria Helena S. De Godoy, Bárbara Gomes, Elza 
Kusaka, Bene Rodrigues, André Nakao e Priscila Cerqueira. 
- Lara Freitas informou sobre o evento Conectando Vila Mariana, um roteiro cultural que visa percorrer 
a região a pé. Ocorrerá no dia 09/12, domingo, a partir das 17h, e contará com a presença do Instituto 
Ecobairro. 
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- Márcia Groeninga informou que no dia 11 de dezembro, das 8:30 às 12:00, ocorrerá a Reunião do 
conselho Gestor de Saúde da Vila Mariana, na Subprefeitura da Vila Mariana, com a pauta principal 
“apresentação CECCO Ibirapuera”. 
- Márcia Groeninga distribuiu uma revista educativa com instruções para prevenir a proliferação do 
mosquito da dengue e, como integrante do Comitê de Combate à Dengue (indicação pela Supervisão 
Técnica da Saúde Vila Mariana), ressaltou a importância da sociedade civil se engajar na luta contra a 
dengue. 
- Carlo Corabi informou sobre o 1º Encontro dos Egressos dos Cursos de Plantas Medicinais e 
Fitoterapia da UMAPAZ, que ocorrerá dia 08/12, das 8h30 às 13h. Sugeriu que fosse implementada nas 
hortas comunitárias o conceito de farmácia viva, que consiste em um canteiro com plantas medicinais.  
 
 
 

3. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de dezembro de 2018. 
✓Assuntos principais: apresentação das ações realizadas em 2016, 2017 e 2018; definição de calendário 
dos plantios (Plantio Global, manutenção Praça Soichiro Honda, Plantio Praça Vila Prudente, 4ª fase do 
PPAC); Feira Orgânica Noturna; conversa sobre Índice cidadão de caminhabilidade; atualização MiT; 
atualização Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; reunião Cades Municipal. 
 
✓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 17/01/2019.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.  
 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Adilson Gregório 
Luiz Gonzaga Dantas 
Sandra Machado Alves 
Carolina Rocha 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Carlo Corabi 
Márcia Groeninga 
Diego M. Blum da Silva 
Diego Rizzo Vieira 
Lara Freitas 
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Elisa Rocha  
Marcia Correia Pires  
 
Fórum Agenda 2030 
Welton Santos 
Juliana Saad 
 
Representantes CADES – demais regiões 
Douglas Costa de Oliveira – CADES-Mooca 
Noemia de Mendonça – CADES-Freguesia/Brasilândia 
 
Sociedade Civil 
Ricardo A. Pradas 
Luciane Muruzaki 
Eliana Perezzoli 
Ágata Yasmin Ruggieri  
 
 

 
 

 
 
______________________________________                 
Presidente: Benedito Mascarenhas Louzeiro                                                 
Prefeito Regional VM 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2º Secretária CADES VM 
Jhoanne Hansen                Elza Kusaka  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiosaSxrrjSAhVDjpAKHSegDckQjRwIBw&url=http://vilamariana.prefeitura.sp.gov.br/&psig=AFQjCNFAgPQf-4vabM0VXKMssTy7qahiGA&ust=1488562715572655

