VILA MARIANA

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: 07 de fevereiro de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura da Vila Mariana
Pauta:
✓ Aprovação da ata de janeiro de 2019.
✓Assuntos principais: Feira Orgânica Noturna, III Plantio Global, Parque Modernista, Arborização –
Patrimônio ambiental, ocupação do Fundacentro, atualização do projeto MiT, reunião CADES Municipal,
Biblioteca Viriato Correa.
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de janeiro de 2019. Foi realizada a leitura e aprovação da ata em questão.
2. Assuntos principais

- III Plantio Global
Sergio Shigeeda explicou brevemente como surgiu a ação e como está se dando os trâmites para a 3ª
edição do evento. A divulgação da ação já está ocorrendo, por isso foi pedido aos presentes que se
empenhem em divulgar em suas redes sociais. Foi levantado a preocupação com as ferramentas utilizadas
nos plantios, pois a dinâmica para preservá-las não é eficaz e sempre se perde algum exemplar.
No dia 18/02, às 14:30, será realizado a identificação dos berços que serão abertos posteriormente.
Silvia Berlinck se responsabilizou pelas placas de identificação das espécies. Juliana Saad sugeriu que a
identificação das mudas no viveiro fosse feita com etiquetas no vaso, e se disponibilizou em fazê-las.
No dia 12/03 ocorrerá uma conversa prévia sobre o Plantio Global, onde será realizada uma aula sobre a
prática correta de plantio de mudas. O local e horário ainda serão confirmados.
- Feira Orgânica Noturna
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Cristina Jabbour explicou como funcionam os trâmites para abertura de licitação para realização de uma
feira na cidade de São Paulo. Explicou que o processo já foi aberto, mas como a SMDE - Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico está passando por reestruturação, ele pode necessitar de mais
tempo para ser concluído.
Fabricio Cobra levantou a hipótese de a feira voltar, após a conclusão da obra na Av. José Maria Whitacker,
em caráter de evento. Juliana Saad se comprometeu a verificar a possibilidade.
Cristina Jabbour informou que a vereadora Aline Cardoso demonstrou disponibilidade em destinar parte da
verba de ementa para projetos voltados ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável na Vila Mariana.
- Parque Modernista
Carlo Corabi explicou brevemente sobre o levantamento de informações que o GT Patrimônio vem
realizando com alguns frequentadores antigos acerca da situação do Parque Modernista. Marco Antonio
Camaos Claro, frequentador do parque e antigo membro do conselho gestor, esteve presente e relatou
sobre a situação do local, a extinção do conselho gestor em abril de 2018 e a ocupação realizada por um
grupo de escoteiros. Foi levantado a questão sobre quem está à frente da gestão do parque atualmente,
visto que é uma propriedade estadual, que estava sob administração municipal. Priscilla Cerqueira sugeriu
que fosse encaminhado um questionamento à SVMA sobre a atual situação da área verde do parque. Foi
sugerido também que se averiguasse junto à Rute Cremonini a situação do conselho gestor do parque.
- Arborização – Patrimônio ambiental
Priscilla Cerqueira realizou uma apresentação sobre a arborização em São Paulo, um breve histórico sobre
a atuação da SVMA e a atual situação da questão de arborização na cidade. Explicou sobre os trâmites para
poda e remoção de árvores, elucidando o que é responsabilidade das Subprefeituras e o que compete à
SVMA.
- Ocupação do Fundacentro e grafitagem com a Comunidade Mauro
Danilo Perejo, morador da Comunidade Mauro, apresentou brevemente o projeto de ocupação do
Fundacentro, localizado na comunidade Mauro. A intenção é tornar o local, que hoje está funcionando
como um depósito, um espaço voltado à cultura e esportes, que poderá beneficiar a comunidade Mauro e
os moradores do entorno. Foi sugerido que o projeto seja apresentado em detalhes ao poder público, para
verificar a viabilidade de implementação.
Além disso, foi proposto realizar uma ação artística do estilo grafitagem no local onde ocorrem as feiras na
Av. José Maria Whitacker, após a conclusão as obras de reestruturação.
- Atualização do projeto MiT
Magda Beretta e Lara Freitas explicaram brevemente o projeto e informaram que está em vias de
conclusão. Foi realizada uma reunião com membros da Subprefeitura de Vila Mariana e SVMA com o
intuito de compartilhar os resultados obtidos. Pretende-se também realizar futuramente uma
apresentação dos resultados à Secretaria de Relações Internacionais, visto que esse é um projeto
internacional, envolvendo vários países na elaboração da metodologia.
Será criado um formulário on-line para que todas as pessoas que tiveram contato com o projeto possam
manifestar sugestões e críticas.
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- Reunião CADES Municipal
Ocorrerá no dia 21/02 e será discutido o FEMA (Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável). Carlo Corabi e Priscilla Cerqueira estarão presentes.
- Biblioteca Viriato Correa
Foi sugerido que o GT Patrimônio inclua a Biblioteca Viriato Correa em seus objetivos de ação. Foi também
levantado a questão da necessidade de poda de uma árvore localizada na biblioteca. O serviço deve ser
realizado via Secretaria da Cultura, mas o processo é lento e a poda é urgente.
Elisa Rocha levantou a questão de dois imóveis da Prefeitura nos arredores do colégio Pasteur que estão
em tramitação de venda, para que seja verificado com relação à tombamento.

Informes
- Justificaram ausência os membros: Adilson Gregório, Marcia Pires.
- Magda Beretta informou sobre a concessão do Parque Ibirapuera. Relatou sobre a reunião que
ocorreu entre a Associação de moradores da Vila Mariana, alguns membros do conselho gestor do
parque e o vereador Gilberto Natalini, onde foi discutida a preocupação com a possiblidade de que o
plano diretor do parque seja feito após a concessão, dando margem para práticas que não se alinhem à
proposta do parque. Por isso, uma das reivindicações é que o plano diretor seja finalizado antes da
concessão. Outra demanda é que o conselho gestor passe a ser deliberativo.
- Welton Santos informou que o local onde será realizada a Lithopuntura está pronto, e que a
implantação do projeto ocorrerá na próxima semana. A definição da data está sujeita às condições
climáticas.
- Márcia Groeninga convida a todos para a Pré-conferência Municipal de Saúde da Regional Vila
Mariana, a ser realizada no dia 23/02, das 9 às 17h. Endereço: CEO Caminho do Mar. Observando a
importância da participação dos moradores e trabalhadores da abrangência da Subprefeitura Vila
Mariana, para fortalecer as propostas na implantação de uma UBS, no distrito da Vila Mariana e
continuidade nas obras da UPA, Rua Diogo de Farias.
- Márcia Groeninga informou que o Comitê de Combate Aedes convida o representante deste comitê
do CADES para um projeto de orientação no combate das doenças causadas pelo mosquito: serão aulas
nas escolas municipais e outras que eventualmente se interessaram. Apoio das equipes de estratégia
de saúde “SUS” da UBS Milton Santos/Parque Imperial.
- Márcia Groeninga informou sobre a reunião do Conselho Gestor de Saúde – Vila Mariana, no dia
12/02. Local: Subprefeitura de Vila Mariana, das 9 às 12h.

Retificações – ata janeiro de 2019
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- Priscilla Cerqueira informou sobre o Projeto Piloto para requalificação ecológico-paisagística, a ser
implementado na Praça Hugo Sacco, com o objetivo de requalificar praças públicas.
3. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de fevereiro de 2019.
✓Assuntos principais: Plantio Global III, Feira Orgânica Noturna, Lithopuntura na Subprefeitura de Vila
Mariana, participação do CADES-VM no lll Fórum da Pessoa com Deficiência da regional Vila Mariana,
Reestruturação da SVMA e Decreto 58647/19, Atualização MiT, 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 14/03/2019. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.

PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Sandra Machado Alves
Carolina Rocha
Maria Helena S. Godoy
Priscila M. Cerqueira
Bene Rodrigues
Cristina Abi Jabbour
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Carlo Corabi
Márcia Groeninga
Diego M. Blum da Silva
Lara Freitas
Elisa Rocha
Magda Beretta
André Nakao
Bárbara Gomes Santos
Fórum Agenda 2030
Welton Santos
Juliana Saad
Marcylia Campos
Representantes CADES – demais regiões
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Marcos Issao – CADES-Vila Prudente
Silvia Berlinck – CADES-Santo Amaro
Sociedade Civil
Danilo Perejo
Flavio Elias carvalho Andrade
Juliano von Melis
Maria Sandra de A. Broz
Deusi Creusa Sampaio
Valdeilton da Silva
Marco Antonio Camaos Claro
Cristina J. Tomashiro

______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Subprefeito _Vila Mariana

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Jhoanne Hansen

_______________________________
2º Secretária CADES VM
Elza Kusaka

Página 5 de 5

