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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: 05 de dezembro de 2019 

Hora de início: 17h 30 

Local: Subprefeitura Vila Mariana 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de novembro de 2019. 
✓Assuntos principais: Apresentação do Relatório das Ações CADES VM 2019 (datashow), Calendário de 
Reuniões 2020 (5ª feira), Calendário de Boas Práticas 2020: III Encontro Iniciativas Sustentabilidade 
29/03/2019; Plantio Global 22/03; Plano de Bairro  VM – Apresentação(datashow); GT Arborização: PPAC- 
Andamento e Próximos Passos/Infraestrutura Verde - Módulo 1 Aula Teórica 13 e 14/12; MIT Pioneiros-2ª 
Fase - Assinatura do Termo de Compromisso; Mutirão CPV-15/12 às 9:30h; Nova Composteira 2020 e 
Minipátio de Compostagem Comunitária - Apresentação e Escolha; Carta Agenda 2030/CADES, Requisitando 
diversidade maior de espécies arbóreas nativas para os plantios. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 
 

1. Aprovação da ata de novembro de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 
aprovada pelos conselheiros presentes. 
 
2. Assuntos principais 

 
- Apresentação do Relatório das Ações CADES VM 2019, Calendário de Reuniões 2020, Calendário de Boas 
Práticas 2020: III Encontro de Iniciativas Sustentabilidade 29/03. 
Magda Beretta fez uma apresentação de vídeo explicando as principais Ações do CADES VM, com os seus 
GTs, em 2019. Falou do Calendário e lançou algumas previsões de Ações para o início do ano de 2020, explicou 
os GTs, a sua abrangência e outras atividades não elencadas nos GTs.   
. GT Áreas Verdes – Projeto Piloto de Arborização de Calçadas na rua das Uvaias, agora na 4ª Etapa, com o 1º 
trecho na esquina com a rua Décio, com dois Jardins de Chuva, Vagas Verde e Plantio de Árvores,  Projeto e 
Trâmites Legais. Previsão para 2020 Aula Teórica e Prática sobre Infraestrutura Verde . Corredor Verde 
Polinizador – Mutirão previsto para o dia 15/12/2019. Horta Comunitária da Saúde – Sergio Shigeeda falou 
da dificuldade de definir o calendário do Mutirão da Horta, neste ano surgiram outras prioridades e a Horta 
ficou meio fora do Calendário, mas a previsão é manter sempre como data o 2º domingo do mês, ajustando 
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conforme a necessidade. GT Sustentabilidade – Encontro CADES de Iniciativas Locais de Sustentabilidade – 
Feira Orgânica Noturna, aprovada como Permanente , das 17:00h às 21:00h. Sergio Shigeeda comentou que 
o horário está sendo alterado por solicitação dos clientes, com início às 16:00h e horário de pico por volta 
das 19:00h. GT Resíduos e Água Urbana – Água Pura Tecnologia Limpa, empresa monitorando a leitura do 
consumo de água e energia na Subprefeitura da Vila Mariana. GT Patrimônio – Casa Modernista – Movimento 
para reativar as atividades na Casa Modernista; eleição do Conselho Gestor da Casa Modernista, eleitos: a 
Conselheira Titular do CADES VM Jhoanne Hansen e o Conselheiro Suplente do CADES VM Carlo Corabi. 
Previsão para o início de 2020 de um Sarau no local. Elisa Rocha apresentou e comentou um Inventário das 
Espécies Arbóreas da Casa Modernista, um levantamento detalhado e minucioso das árvores, feito por um 
Agrônomo com a sua colaboração e com orientações para o manejo das espécies existentes no local. 
.Fundacentro – Sergio Shigeeda falou do 1º Ato de Ocupação do Fundacentro ocorrido no dia 01/12/2019, 
citou os principais problemas enfrentados durante a organização do evento: a dificuldade de mobilização da 
Comunidade Mauro, apesar do chamamento feito pelas lideranças locais e a presença de milícias de drogas, 
sentiu a necessidade de entender e aprender a lidar com essa diferente realidade. Falou dos principais 
atrativos, como os carrinhos de pipoca, cachorro quente e algodão doce, a Rocha de Lithopuntura colocada  
pelo Welton Santos, a Silvia Berlinck que conseguiu cadastrar 9 mulheres para a Oficina de Velas Artesanais, 
a grande presença de  crianças e o relacionamento das pessoas sempre com o foco nos ODS. Concluiu que o 
evento foi um sucesso. Outras Atividades – Palestra CADES Mensal, Agenda CADES Vila Mariana, Festival Craft 
Art, Oficina PMAU – PLANPAVEL na Faculdade de Saúde Pública USP.  
Metas de 2020: Manutenção do Corredor Verde, 4ª Etapa do PPAC, Manutenção da Praça Soichiro Honda, 
Nova Composteira Comunitária, Feira Orgânica, Metas do MIT, Plano de Arborização da Vila Mariana. 
 
- Plantio Global 22/03 

Sergio Shigeeda falou do próximo Plantio Global previsto para o dia 22/03/2020 e da possibilidade de ser na 
Zona Leste, citou como possíveis locais Ermelino Matarazzo, Penha e Vila Brasilândia. Segundo ele, o local 
ideal seria a Vila Brasilândia que contempla diversificados conteúdos: o Córrego do Canivete, à direita uma 
grande Favela, 3 Escolas e CDHU; o ideal seria envolver as pessoas desses lugares , tomando o cuidado para 
entender e assimilar o local e mobilizar as pessoas, uma vez que a região já possui um bom coletivo de 
plantadores. 
 
- Plano de Bairro VM – Apresentação 
Magda Beretta falou o Plano de Bairro que começou a ser elaborado pela Associação de Moradores da Vila 
Mariana a alguns meses, e que ela e Lara Freitas foram convidadas a participar dos encontros. Citou como 
mais um item na região da Subprefeitura e Distrito da Vila Mariana, com planos de melhorias no bairro 
focando na qualidade de vida de moradores e de quem transita ou trabalha na região. Primeiramente está 
previsto trabalhar na Bacia do Sapateiro e algumas partes tombadas como a Chácara das Jaboticabeiras; 
levantar algumas premissas do que queremos, o que vemos, e o que acontece no bairro, as mudanças, 
envolver a população e colaborar com a Agenda 2030. Já existe um levantamento histórico desenvolvido, 
mapas feitos, a Vila Mariana tem um histórico pelos muitos caminhos definidos e, portanto, tentar seguir 
esses critérios. Magda fez o convite a todos para o encontro Primeira Reunião Aberta para Conversar com a 
Região, dia 16/12/2019, às 19:30h, no Instituto Biológico. 
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- GT Arborização: PPAC – Andamento e Próximos Passos / Infraestrutura Verde – Módulo 1 Aula Teórica 13 
e 14/12 
Lara Freitas falou da tentativa de fazer o Jardim de Chuva com o SESC este ano, mas que ficou impossibilitado. 
As aulas teóricas e práticas e os Jardins de Chuva, ficarão para o próximo ano com data a combinar com o 
SESC. Fabricio Cobra falou da dificuldade em viabilizar esta etapa pelo fato de ter que executar obras, o que 
implica também em fazer sua manutenção. Sugeriu solicitar a ajuda da Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, conversar e conhecer melhor o projeto e chegar a um consenso para a viabilização. Fabricio Cobra 
citou também as melhorias nas Praças, como a do Largo Ana Rosa com plantio de ipês no dia 19/12/2019 às 
10:00h. 
 
- MIT Pioneiros – 2ª Fase – Assinatura do Termo de Compromisso 
Lara Freitas falou da 2ª Fase – Pilotos convidados a passar para Pioneiros e citou o CADES e a Subprefeitura 
Vila Mariana com os principais parceiros nessa empreitada, enfatizou a importância da assinatura do Termo 
de Compromisso. Lara Freitas e Magda Beretta assinaram pelo CADES e Maria Helena Godoy assinou como 
funcionária pública de carreira pela Subprefeitura da Vila Mariana, representando o poder público. Ficou 
assim assinado o Termo de Compromisso MIT Pioneiros. 
 
- Mutirão no CPV – 15/12 às 9:30h 

Lara Freitas convidou a todos para participar do Mutirão, desta vez no final de semana, do Corredor 
Polinizador Verde no Instituto Biológico; dia 15/12/2019, às 9:30h, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves nº 
1252, Vila Mariana, São Paulo. Foi também feito o convite para o Mutirão da Horta Comunitária da Saúde, 
dia 14/12/2019, a partir das 9:30h, na rua Paracatu nº 66, Saúde, São Paulo. 
 
- Nova Composteira 2020 e Minipátio de Compostagem Comunitária – Apresentação e Escolha 
Magda Beretta falou da composteira criada em 17/03/2019, no evento do 3º Plantio Global, rendeu de março 
a outubro cerca de 800kg de material e que será desativada em janeiro de 2020. Uma nova Composteira será 
criada na região da Vila Mariana; o local precisa ser um espaço público, ter lugar para colocar serrapilheira, 
ter conexão com o entorno, facilidade para chegar, espaço para manipulação e manobra, seria uma mini 
central de compostagem. Sugeriu dois locais potenciais para a instalação: a Praça Soichiro Honda e a Praça 
Keniche Nakagawa, perto da Cinemateca Brasileira. Foi citada também a Praça Rosa Alves na Aclimação, 
considerada um pouco distante. Carlo Corabi citou a Igreja Messiânica como exemplo no trabalho de 
compostagem. 
 
- Carta Agenda 2030 / CADES, requisitando diversidade maior de espécies arbóreas para os plantios 
Elisa Rocha, falou da necessidade de elaborar e encaminhar ao Viveiro Municipal, uma Carta Ofício com 
assinatura conjunta AGENDA 2030 E CADES, solicitando maior diversidade de espécies arbóreas e também 
mais qualidade das mudas fornecidas, uma vez que, as disponibilizadas até então não tem atendido as 
demandas dos plantios. Elisa Rocha ficou responsável pela elaboração desse documento. 
 
- Informes 
- Márcia Groeninga comunicou a  inauguração da nova UBS – Parque Imperial – na rua Major Freire nº 510, 
no dia 29/11/2019, com a presença do Secretário da Saúde Dr Edson Aparecido, Sr Prefeito Regional da Vila 
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Mariana, Fabricio Cobra Arbex, e da Sra Simone Pinto do Vale, Supervisora de Saúde – STS – VM JAB, 
Supervisáo Técnica de Saúde Vila Mariana – Jabaquara conjuntamente a dezenas de munícipes e usuários 
SUS – observo de modo relevante o programa de saúde PAI, que irá atender as necessidades básicas de saúde 
da pessoa idosa com atividades que estimulam mais movimento e bem estar social, “Viver mais é bom, 
contudo, viver saudavelmente é muito melhor”. Márcia Groeninga comemorou e vibrou muito com essa 
conquista, obtida após 7 anos de luta. 
- Márcia Groeninga na condição de titular da unidade, convida a todos para a reunião do Conselho Gestor, 
dia 09/12/2019, às 14:00h, onde nessa ocasião a Dra Ana Paula Freire fará um tour estrutural com 
apresentação dos novos médicos e técnicos especializados. Será feita uma carta ofício com assinatura dos 
Conselheiros e usuários SUS, para a solicitação de uma perua que faça o transporte de pessoas da estação de 
metro São Judas até a  UBS. 
- Marcos Issao falou da UBS Hermínio Moreira na Vila Alpina, onde seu pai recebeu os cuidados médicos e 
muito carinho recentemente, convidou a todos para a inauguração da Horta Orgânica com plantas medicinais 
mantida por funcionários. Pediu força e ajuda na manutenção para a continuidade desse espaço. 
-Silvia Berlinck falou do sucesso obtido no 1º ato da Ocupação Fundacentro dia 01/12/2019 e o impacto 
positivo nas Comunidades Mauro 1 e 2; seu primeiro trabalho de capacitação com as mulheres das 
Comunidades; será a Oficina de Velas Artesanais com resíduos odontológicos, já marcada na Comunidade 
Dedo Verde, dia 10/12/2019, às 20:00h, na rua Mauro nº 400 na Saúde, São Paulo. Um trabalho social em 
andamento, envolvendo a Agenda 2030 e CADES Vila Mariana com a coleta seletiva dos resíduos nos 
consultórios odontológicos e gerar trabalho, renda e outros benefícios. 
- Carolina Rocha chamou a atenção para a eleição da nova gestão do Conselho Participativo. Para votar não 
precisa ter título na região da Vila Mariana, serão 36 candidatos e um voto por pessoa. Dia 08/12/2019, das 
9h às 17h, na Subprefeitura da Vila Mariana, rua José Magalhães nº 500, Vila Mariana, São Paulo. 
- Sergio Shigeeda fez o convite para o plantio da Subprefeitura da Lapa de 70 árvores nativas, falou da 
importância de apoiar e fortalecer o CADES Lapa. Dia 07/12/2019, às 10:00h, na Praça Apecatu, Lapa, São 
Paulo. Sergio Shigeeda convidou também para o plantio da Subprefeitura da Sé, o Corredor Verde, com o 
apoio do Vereador Gilberto Natalini fornecendo as mudas. Dia 08/12/2019 às 10h na Avenida 23 de Maio, 
São Paulo. 
- Lara Freitas chamou a atenção para a reta final do CADES Vila Mariana com a eleição no próximo ano, falou 
em manter vivo o Conselho, com a continuidade dos melhores conselheiros comprometidos com o tema 
sendo eleitos, que com o passar do tempo fará toda diferença. 
- Elisa Rocha recebeu das mãos de Sergio Shigeeda o prêmio Agenda 2030. 
 

3. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de dezembro de 2019. 
✓Assuntos principais: GT Patrimônio: carta de manifestação do Conselho Gestor Parque Modernista para 
cobrar revitalização do espaço, roteiro guiado com o coletivo Passeando pelas Ruas na Vila Mariana; 
Fundacentro – 2º Ato; intervenção urbana no Córrego do Sapateiro; apoio ao Mutirão no Bairro; GT Resíduos: 
nova composteira da Vila Mariana; GT Arborização: Plantio Global 4, Manutenção Praça Soichiro Honda, 
Corredor Verde para Polinizadores; eleição CADES VM 2020.  
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 
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Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 19:30h, com os devidos agradecimentos pela presença 
de todos. Próxima reunião 09/12/2020.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana. 
 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Carolina Rocha 
Maria Helena Godoy 
Juliana Saad 
Sandra Machado Alves 
Cristina Abi Jabbour 
Paulo Luciano Silva 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Lara Freitas 
Sérgio Shigeeda 
Elisa Ramalho Rocha 
Márcia Groeninga 
André Nakao 
Jhoanne Hansen 
Carlo Corabi 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Welton Santos 
Nina Orlow 
Marcos Issao 
Silvia Berlinck 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Cristina Cavalcanti 
Riciane Pombo 
Mahasaya Ksant 
Roberto Costa Agi 
Ana Carolina Costa 
Marisa Nittolo Costa 
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______________________________________                 
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                                 
Subprefeito _Vila Mariana 
 
 
_____________________________   
2ª Secretária CADES VM     
Elza Kusaka                  


