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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 setembro de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: plataforma online Google Meet 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de agosto de 2020. 
✓ Assuntos principais: GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca; GT Arborização: PPAC; Campanha Abre a 
Caixa; Apresentação projeto FEMA; Ações sociais articuladas no território.    

✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

- GT Patrimônio:  
Casa Modernista 
Carlo Corabi informou que entrou em contato com Massa, administrador do Parque Casa Modernista e 
presidente do conselho, para verificar a viabilidade de realizar as reuniões online. Até o primeiro momento, ele 
não se manifestou. 
Foi sugerido que seja enviado um questionamento formal ao Presidente/Coordenador do conselho, para que 
ele se posicione com relação aos motivos pelos quais a reunião não está sendo feita. 
 
Cinemateca 
Carlo Corabi informou que não houve grandes avanços a respeito. As chaves foram entregues para a Secretaria 
da Cultura federal. Foi colocado uma equipe da brigada de incêndio e uma equipe de limpeza, porém a 
manutenção dos arquivos não está ocorrendo. O Ministério Público juntamente com a Associação da Vila 
Mariana está buscando uma negociação sobre a situação da Cinemateca. 
Foi criada uma frente ampla no congresso para solucionar essa questão, liderada pela Jandira Fegali.  
 
- GT Arborização: 
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PPAC 
Diogo Soares explicou que, ao assumir a gestão da Subprefeitura, o foco do trabalho foi melhorar os dados de 
zeladoria, por isso a utilização das equipes institucionais para a implementação do PPAC foi prejudicada. Diogo 
enfatizou que está incentivando a participação dos funcionários da Subprefeitura nas reuniões do CADES, para 
fortalecimento das ações do conselho. 
 
- Campanha Abre a Caixa 
Jussara Nery, do coletivo Vilas Beija, contou sobre a motivação da criação do coletivo e a maneira como ele atua 
no território. Explicou a Campanha Abre a Caixa, que se iniciou em uma rua-modelo, em Pinheiros, para ser 
disseminada posteriormente por toda a região. Essa ação tinha como finalidade conscientizar a população da 
importância de se abrir o canteiro das árvores.  
Carolina Rocha esclareceu que não é necessário a autorização dos moradores para abrir o canteiro. No entanto, 
a equipe de poda só pode abrir o canteiro se estiver realizando alguma manutenção na árvore.  
Foi discutido a importância da comunicação com o morador, agregando conhecimento e informação, que 
resultarão em ações mais efetivas. 
 
- Apresentação projeto FEMA 

Magda Beretta informou sobre a possibilidade de apresentar um projeto para obter recursos do FEMA, dando 
continuidade ao projeto do MiT. Será enviado na modalidade demanda espontânea, através da Subprefeitura, 
que receberá o recurso financeiro, caso seja aprovado. Diogo está de acordo com a submissão do projeto, e 
propôs agendar uma reunião para definição. Ressaltou a importância desses fundos serem utilizados pela 
sociedade civil.  
 
- Ações sociais articuladas no território 
Sergio Shigeeda relatou que as doações de cestas básicas diminuiu drasticamente nas Comunidades Mauro I e 
II. Também relatou que a maioria dos moradores estão retornando ao mercado de trabalho.  
Está sendo pensado um projeto para viabilizar empreendimentos na área de alimentação.  
Magda Beretta corrigiu a informação de que foram conseguidas 500 cestas básicas para a Comunidade Mário 
Cardim.  
 
- GT Sustentabilidade:  
 
MiT 
Lara Freitas atualizou o projeto. Foi realizado o treinamento com a sociedade civil e poder público, sobre 
Sociocracia 3.0, Comunicação Não-Violenta. Estão sendo levantadas as iniciativas sustentáveis no território 
(cerca de 30 ações), para posteriormente serem identificadas as ferramentas que podem ser aplicadas nessas 
iniciativas. 
 
 
3) Informes 

- A conselheira Márcia Groeninga justificou ausência, por motivos pessoais. 
- Marcia Groeninga pediu para que fosse lembrado o Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, e sugeriu 
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que seja plantada uma árvore e semeado o bem. 
- Sergio Shigeeda informou que alguns voluntários da Horta da Saúde estão fazendo curso de criação de abelhas, 
que serão posteriormente cultivadas em alguns pontos da cidade. 
- Jhoanne Hansen informou que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente solicitou alguns dados sobre as ações 
desenvolvidas pelo CADES VM, tanto para controle interno da secretaria como para compor o relatório que a 
mesma necessita enviar para o Programa Município Verde-Azul. 
- Jhoanne Hansen informou que os conselheiros do CADES VM serão convidados pela SVMA a participar do curso 
de formação sobre Políticas Públicas, Controle Social e Estrutura e Funcionamento dos CADES Regionais. Terá 
início em 17 de setembro, das 18h às 20h, e finalizará em dezembro. 
- Nina Orlow informou que abriram as inscrições para participação da Virada para as Pessoas e para o Planeta, 
inscrições de 18 a 26 de setembro, no site https://act4sdgs.org/ 
- Nina Orlow convidou para participação no curso online “Integrando a agenda 2030 e os ODS”. A inscrição vai 
até 13 de setembro, o início será dia 14 de setembro e o prazo para finalizar será 15 de novembro. 
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de setembro de 2020. 
✓Assuntos principais: GT Patrimônio: Casa Modernista; GT Sustentabilidade: MiT; GT Arborização: Plantio 
Global, PPAC. 
✓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 01/10/2020.  17h30 – Local: plataforma online Google Meet. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Maria Helena Sozzi de Godoy 
Sandra Machado Alves 
Carolina Rocha 
Cristina Abi Jabbour 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Elisa Rocha 
André Nakao 
Lara Freitas 
Sergio Shigeeda 
Carlo Corabi 
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Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Marcylia Campos 
Welton Santos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Nathalia Fiori 
Jussara Nery 
 
 

 
 

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


