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: 06 de janeiro de 2020
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura Vila Mariana
Pauta:
✓ 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. Informes gerais
1. Aprovação da ata de dezembro de 2019.A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.

2. Assuntos principais
GT Patrimônio: carta de manifestação do Conselho Gestor Parque Modernista para cobrar revitalização do espaço
Jhoanne Hansen levantou a importância do início das obras de revitalização da Casa Modernista para a comemoração
do Centenário da Semana de 22, que ocorrerá em 2022. Para tanto, sugeriu que o CADES VM e demais conselhos e
iniciativas da sociedade civil se manifestem no sentido de cobrar o poder público para início das obras. Foi sugerido
que um abaixo-assinado online seja criado, mostrando que há demanda por parte da população.
Também foi informado que serão realizados três saraus mensais como projeto-piloto na Casa Modernista, com o
intuito de divulgar o espaço.
GT Patrimônio: roteiro guiado com o coletivo Passeando pelas Ruas na Vila Mariana
Jhoanne Hansen informou que será enviada uma proposta à Secretaria da Cultura para realização de um roteiro
guiado na Vila Mariana, em parceria com o coletivo Passeando pelas Ruas.
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GT Patrimônio: Fundacentro –2º Ato
Marinah Terrah e Danilo Perego apresentaram brevemente o projeto que está sendo desenvolvido no antigo espaço
Fundacentro e convidaram os conselheiros do CADES VM, Agenda 2030 VM e demais presentes a integrarem os GTs
(Grupos de Trabalho) criados para a realização do 2º Ato de ocupação do espaço.
Vanessa Peterka enfatizou a importância do espaço para promoção da saúde e bem-estar através do lazer,
sustentabilidade e cultura.
Foi discutida a necessidade de integrar a comunidade local na organização do evento, bem como a importância de
que cada um colabore na realização do ato com seu talento.
Jhones R. dos Santos enfatizou a importância de um centro cultural na Comunidade Mauro, e o quanto é necessária
a articulação entre sociedade civil e poder público para a instalação desse espaço.
Intervenção urbana no Córrego do Sapateiro
Fabricio Cobra convidou o CADES VM e demais grupos da sociedade civil para participarem na organização de uma
intervenção urbana ao longo do córrego Sapateiro, com o intuito de promover uma conscientização ambiental na
região. A sugestão é de que seja realizado um passeio por onde passa o córrego, sinalizando as bocas de lobo através
de pinturas.
Apoio ao Mutirão no Bairro
Nina Orlow explicou a baixa adesão ao Mutirão no Bairro, programa realizado mensalmente pela Prefeitura. Com o
intuito de mobilizar a população para a questão ambiental, foi cedido uma tenda para os conselhos e demais
organizações que atuem com desenvolvimento sustentável. Sendo assim, os CADES Regionais passam a ter um
espaço para divulgar suas ações.
GT Resíduos: nova composteira da Vila Mariana
A nova composteira comunitária será aberta no próximo dia 19/01/2020, a partir das 10h30, na Praça Kenichi
Nakagawa (Rua Sena Madureira, perto da Cinemateca).
GT Arborização: Plantio Global 4
Sergio Shigeeda explicou brevemente a ação, que neste ano será realizada na Mooca. Os trâmites já estão sendo
realizados junto à Subprefeitura da Mooca. Priscila Cerqueira sugeriu que a vistoria do local seja realizada ainda em
janeiro, para entrar na programação a SVMA no mês seguinte. Também enfatizou a importância da participação do
CADES Mooca na organização, com o objetivo de disseminar as boas práticas de plantio arbóreo.
GT Arborização: PPAC (Projeto-piloto de Arborização em Calçada)
Lara Freitas explicou brevemente o projeto. Priscila Cerqueira enfatizou que há grande interesse da SVMA em
implementar o processo de arborização urbana fora da calçada, por isso estão buscando viabilizar as obras. Fabricio
Cobra pontuou as limitações da Subprefeitura para realização das obras de adequação. Com a formalização do
projeto, será mais viável solicitar apoio de outras secretarias.
Lara Freitas enfatizou a importância de que esse projeto se torne política pública municipal e não apenas solução
pontual.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro ocorrerá no Sesc Vila Mariana uma aula teórica sobre as técnicas que serão
implementadas no PPAC.
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GT Arborização: Manutenção Praça Soichiro Honda
Em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, será realizado um mutirão de manutenção na Praça Soichiro
Honda, onde há uma floresta de bolso implementada em anos anteriores pelo CADES VM.
Carlo Corabi sugeriu que fosse plantada uma muda em homenagem à Ana Primavesi. Priscila Cerqueira reforçou que
as mudas serão cedidas pela SVMA.
Maria de Lourdes, moradora da região, trouxe a demanda de restauração de um parklet, que está sob
responsabilidade da Subprefeitura. Fabricio Cobra e Juliana Saad explicaram os processos jurídicos de instalação e
manutenção de parklets, e ficaram de verificar a situação deste em específico.
GT Arborização: Corredor Verde para Polinizadores
No dia 16 de fevereiro será realizado um mutirão de manutenção do CVP, onde algumas mudas serão substituídas,
além de reposição de serrapilheira.
Eleição CADES VM 2020
Jhoanne Hansen informou que a eleição do CADES VM está prevista para abril, e que a SVMA está se mobilizando
para criar uma comissão eleitoral.

3) Informes
- Márcia Groeninga informou que a reunião do Comitê Arboviroses ocorre toda última sexta-feira do mês, das 10h às
12h, na Subprefeitura Vila Mariana. Enfatizou a importância de as pessoas interessadas participarem,
independentemente de fazerem parte ou não da comissão.
- Márcia Groeninga informou que no dia 25 de janeiro comemora-se 466 anos da cidade de São Paulo e que seu
desejo, enquanto munícipe e conselheira da Saúde e do Meio Ambiente, é de que todas as Secretarias se dêem as
mãos para um grande abraço nos interesses e nas ações em prol da cidade, para que todos tenham um mundo
melhor.
- Marcylia Campos informou que a Feira Orgânica mudará de horário, a partir do dia 22 de janeiro, passando para o
período da manhã, das 7h às 13h.

4. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de janeiro de 2020.
✓Assuntos principais: Nova lei municipal de podas de árvores, Plantio Global 4, PPAC, Fundacentro, Prorrogação
gestão CADES VM 2018/2019, Critérios para participar do grupo de WhatsApp CADES VM, Feira Orgânica da Saúde,
Composteira VM, Carta Parque Casa Modernista, Relato Reunião CADES Municipal (FEMA).
✓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 06/02/2020. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.
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PARTICIPANTES PRESENTES:

Poder Público
Carolina Rocha
Juliana Saad
Sandra Machado Alves
Cristina Abi Jabbour
Priscilla Cerqueira
Cláudia Maria César
Sandro Eduardo Gomes Vieira
Vanessa Leonel Peterka
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
Nina Orlow
Marcos Issao
Marcylia Campos
Sociedade Civil
Luciane Muruzaki
Maria de Lourdes
Claudio Manoel de Paula
Danilo Perego
Marinah Terrah
Tânia Sassioto
Daniele Rocha
Sileide Barbosa
Rodrigo Vera Sanches
Jhones Rodrigues dos Santos
Natália Vasconcellos Fiore
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______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Subprefeito _Vila Mariana

______________________________________
Jhoanne Hansen
1ª secretária CADES VM

______________________________________
Elza Kusaka
2ª secretária CADES VM
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