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: 17 de janeiro de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura da Vila Mariana
Pauta:
✓ 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. Informes gerais
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de dezembro de 2018.
2. Assuntos principais
- Apresentação das ações realizadas em 2016, 2017 e 2018
O novo Subprefeito de Vila Mariana, Fabricio Cobra Arbex, se apresentou e falou brevemente sobre a
importância do trabalho no conselho. Em seguida, Magda Beretta, com o auxílio de demais conselheiros,
falou sobre as diretrizes do Cades-VM, apresentou um resumo sobre as ações realizadas nos últimos anos e
as metas para o ano de 2019. Diego Rizzo e Rute Cremonini falaram da importância do PGIRS (Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos) e da coleta seletiva e compostagem. Fabricio Cobra sugeriu que a
coleta seletiva e a gestão de resíduos orgânicos sejam incluídas nas metas do Cades-VM para 2019.
- Definição de calendário dos plantios (Plantio Global, manutenção Praça Soichiro Honda, Plantio Praça
Vila Prudente, 4ª fase do PPAC)
A 3ª edição do Plantio Global será realizada no dia 17 de março de 2019. Foi sugerido que as manutenções
na Praça Soichiro Honda sejam realizadas mais adiante, em meados de abril. O plantio em praça na Vila
Prudente demanda algumas articulações com o poder público, por isso a data será definida
Página 1 de 5

VILA MARIANA

posteriormente. A 4ª fase do PPAC (Projeto Piloto de Arborização em Calçada) também depende de
maiores informações para se definir uma data.
Carlo Corabi sugeriu que fossem programadas manutenções em plantios realizados anteriormente.
Priscila Cerqueira falou sobre as solicitações de podas, remoção e substituição de árvores que chegam à
SVMA, e ressaltou a importância das Subprefeituras em enviarem solicitações com o máximo de
informações presentes, pois grande parte dos processos retornam por laudos inconsistentes. Sergio
Shigeeda e Carolina Rocha abordaram a questão das podas irregulares e de desobstrução. Fabricio Cobra
sugeriu que o tema fosse abordado em reuniões futuras, com a presença de representantes da Eletropaulo
e demais instâncias envolvidas na poda de árvores da região.
- Feira Orgânica Noturna
Juliana Saad informou que será dada a entrada no protocolo para criação da feira na próxima sexta-feira
(18/01/2019).
Nina Orlow sugeriu que fossem incluídas no atual projeto de revitalização da Av. José Maria Whitacker
medidas que favorecessem o espaço para realização a feira (ponto de luz) e que também proporcionassem
melhor qualidade de vida para a comunidade do entorno (bancos, mesa, árvores). Ressaltou a importância
de investigar quais são as demandas dos moradores locais.
- Conversa sobre Índice cidadão de caminhabilidade
Letícia Sabino, idealizadora do Movimento Sampapé, esteve presente conduzindo uma roda de conversa
sobre a importância das vias de pedestre em São Paulo, e como a arborização em calçada está intimamente
relacionada com essa modalidade de locomoção na cidade. Explicou brevemente sobre o Índice Cidadão de
Caminhabilidade e como ele pode ser aplicado no PPAC.
- Atualização MiT
Lara Freitas pontuou que o projeto está em vias de ser finalizado e que a metodologia será compartilhada
com os demais Cades regionais. Magda Beretta falou sobre as iniciativas sustentáveis que foram mapeadas
na região de Vila Mariana e da importância das associações de bairros nesse contexto. Nesse sentido, será
organizada uma conversa com essas organizações da sociedade civil.
- Atualização Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Polo Vila Mariana
Carolina Rocha informou que foi realizada uma reunião apenas com os representantes do poder público.
No entanto, a representante Maria Helena S. Godoy se encontrava de férias e não pode estar presente. Até
o presente momento não houve nenhuma atividade referente ao projeto.
- Reunião Cades Municipal
Carlo Corabi esteve presente na última reunião do Cades Municipal (realizada em 12 de dezembro de
2018). Relatou a intenção do conselho em incentivar as ações desenvolvidas nas Subprefeituras. Foi
sugerido que o Cades-VM realizasse uma apresentação de suas ações, com o intuito de compartilhar e
incentivar os demais conselhos. Marc Zablith, representante no Cades Municipal, reforçou a importância da
participação nas reuniões do conselho, sobretudo para discussão do FEMA (Fundo Especial de Meio
ambiente e Desenvolvimento Sustentável).
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Informes
- Justificaram ausência os membros: Adilson Gregório, André Nakao.
- Márcia Groeninga convida para as reuniões do Conselho Gestor de Saúde da Vila Mariana, na
Subprefeitura de Vila Mariana, todas as segundas terças-feiras do mês, das 9 às 12hs. A próxima
reunião será no dia 12 de fevereiro e tratará do assunto novo imóvel da UBS Parque Imperial, na Rua
Major Diogo, nº 510.
- Márcia Groeninga informou que no dia 23 de janeiro, no Sesc Bom Retiro, das 10 às 13hs, ocorrerá o
Viver em São Paulo, evento que tem como objetivo expor propostas para melhor qualidade de vida.
- Márcia Groeninga informou que no dia 23 de fevereiro, no CEU Caminho do Mar, das 9 às 17hs,
ocorrerá a 20ªPré-conferência Municipal: Sudeste – Vila Mariana e Jabaquara, e ressaltou a
importância da participação dos moradores da Vila Mariana, porque serão discutidas 5 propostas para
irem a 16ª Conferência Nacional da Saúde.
- Márcia Groeninga informou sobre a verificação do PA 2012.0.341.714-0, de interesse público, com
finalidade maior de obtenção de terreno para a construção da UBS-Vila Mariana.
- Priscila Cerqueira informou sobre o planejamento e a organização das atividades para elaborar o
Planpavel (Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres).
- Priscila Cerqueira informou sobre o Projeto Piloto de Arborização em Calçada, a ser implementado em
Santo Amaro, com o objetivo de requalificar praças públicas.
- Marc Zablith convida para a próxima reunião do Cades Municipal, no dia 20 de fevereiro, das 9 às
12hs, no Edifício Martinelli, onde será votado as diretrizes para aplicação de recursos do Fundo Especial
de Meio Ambiente – FEMA. A sociedade civil está sugerindo para que seja vetada a utilização do FEMA
para cobrir despesas de custeio da SVMA, direcionando, com isso, os recursos para investimentos.
- Marcia Norcia, do Conselho Participativo, propôs um trabalho educacional conjunto entre o Conselho
Participativo, Cades-VM e Subprefeitura de Vila Mariana visando divulgar o papel dessas instâncias na
sociedade civil. Informou sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência da regional Vila Mariana, que
ocorrerá em abril ou maio. Também informou sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência,
que ocorrerá em 21 de setembro, na Marquise do Ibirapuera e contará com diversas atrações.
- Gleice M. Vasconcelos questionou sobre a possibilidade de preservação de uma árvore figueira
localizada na Rua Sabiá, 230. Também ressaltou a importância em aprofundarmos a discussão sobre as
podas preventivas.
- Magda Beretta questionou sobre a permanência do Adilson Gregório como interlocutor entre o
Cades-VM e a Subprefeitura. Ele continua exercendo essa função.
- Elisa Rocha informou que dia 22 de janeiro, das 9 às 12hs ocorrerá a comemoração de 13 anos da
UMAPAZ, com diversas atividades e rodas de conversa.
3. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de janeiro de 2019.
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✓Assuntos principais: Feira Orgânica Noturna, III Plantio Global, Parque Modernista, Arborização –
Patrimônio ambiental, ocupação do Fundacentro, atualização do projeto 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 07/02/2019. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.

PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Luiz Gonzaga Dantas
Sandra Machado Alves
Carolina Rocha
Maria Helena S. Godoy
José Francisco Armelin
Priscila M. Cerqueira
Bene Rodrigues
Rute Cremonini de Melo
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Carlo Corabi
Márcia Groeninga
Diego M. Blum da Silva
Diego Rizzo Vieira
Lara Freitas
Elisa Rocha
Marcia Correia Pires
Luisa Catunda G. de Abreu
Sergio Shigeeda
Magda Beretta
Fórum Agenda 2030
Welton Santos
Juliana Saad
Marcylia Campos
Representantes CADES – demais regiões
Rodrigo Vera Sanches – CADES-Mooca
Maíra R. W. Sanches – CADES-Mooca
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Marcos Issao – CADES-Vila Prudente
Gleice Maria de Vasconcelos – CADES-Santo Amaro
Marc Zablith – CADES Municipal
Cristina Antunes – CADES-Santo Amaro
Cida Teixeira – CADES-Santo Amaro
Silvia Berlinck – CADES-Santo Amaro
Sociedade Civil
Luciane Muruzaki
Marcelo Faria de Souza
Marcia Norcia – Conselho Participativo
Carolina Borges – Conselho Participativo
Cleusa M. M. Lucon
Eliana A. Pedrazzoli
Haydée T. Mello
Leticia Leda Sabino
Fátima F. S. Franco

______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Prefeito Regional VM

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Jhoanne Hansen

_______________________________
2º Secretária CADES VM
Elza Kusaka
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