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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: 06 de fevereiro de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: Subprefeitura Vila Mariana 

 
Pauta: 
✓ 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. Informes gerais 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

 
- Nova lei municipal de podas de árvores 
Priscila Cerqueira apresentou a nova lei de podas de árvores da cidade de São Paulo (Lei 17.267/2020 – Alterações 
de artigos da Lei 10.365/87), enfatizando as mudanças de conduta que ela ocasionará.  Também ressaltou que 
existem muitos pontos que geram dúvidas em sua aplicação. Com o intuito de buscar esclarecimentos, foi elaborado 
um questionamento pela SVMA ao departamento jurídico da mesma. Até o presente momento, as dúvidas não 
haviam sido respondidas. Priscila se disponibilizou a retomar a pauta futuramente assim que obtenha maiores 
informações junto ao departamento jurídico. 
 
- GT Arborização: Plantio Global 4 
Sergio Shigeeda explicou brevemente a ação e os últimos trâmites realizados para viabilizar o plantio. Ressaltou que 
será um evento colaborativo, realizado em parceria com o CADES Mooca, visto que o plantio será em uma área 
pertencente a Subprefeitura da Mooca. Também enfatizou a importância da presença de diversas oficinas, que 
viabilizam a educação ambiental. 
 
- GT Arborização: Projeto Piloto de Arborização em Calçadas (PPAC) 
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Magda Beretta explicou brevemente a 4ª etapa do projeto, que contemplará a criação de jardins de chuva na Rua 
das Uvaias.  
Será marcada uma audiência pública para apresentar o projeto aos moradores da região e consulta-los. A data 
prevista é para dia 02/03. 
 
- GT Patrimônio: Fundacentro 
Foram levantados os pontos positivos e sensíveis na realização do 2º ato de ocupação, que ocorreu no dia 02/02. Foi 
sugerido que se forme um comitê entre membros do CADES, Fórum Agenda 2030 e demais coletivos envolvidos, para 
que se discuta com mais profundidade o futuro do equipamento público, bem como a organização do 3º ato de 
ocupação. 
 
- Prorrogação gestão CADES VM 2018/2019 
Verificou-se junto à SVMA que existe a possibilidade de prorrogar a atual gestão por mais 6 meses, o que seria 
favorável para o território no sentido de finalizar alguns projetos que estão em andamento. Por se tratar de um ano 
eleitoral, onde muitos processos burocráticos ficam prejudicados, entendeu-se que a prorrogação beneficiaria as 
ações que já estão em vias de serem implementadas. Através de votação, ficou decidido, por unanimidade, que será 
pedido a prorrogação da atual gestão por mais 6 meses. Assim, o processo eleitoral se dará em agosto de 2020. 
 
- Critérios para participar do grupo de WhatsApp CADES VM 
Com o intuito de organizar e manter a proposta principal da ferramenta, foram definidos os critérios para participar 
do grupo de Whatsapp do CADES VM/Agenda 2030 VM. Permanecerão no grupo conselheiros titulares e suplentes 
do CADES VM, integrantes da Agenda 2030 VM que participem ativamente em algum GT do CADES VM e integrantes 
da Subprefeitura VM. 
Para comtemplar quem não se enquadra nesses critérios, será criado um grupo ‘Amigos do CADES VM’, onde serão 
divulgados os eventos realizados pelo conselho. 
 
- GT Sustentabilidade: Feira Orgânica da Saúde 
Sergio Shigeeda explicou a mudança de horário da feira, que deixa de ser noturna e ocorrerá no período da manhã, 
devido à baixa adesão do público no horário noturno.  
Além disso, foi levantada a possibilidade da feira orgânica que ocorre no Parque Ibirapuera, aos sábados de manhã, 
retornar para dentro do parque, assim os frequentadores não teriam problemas para estacionar os veículos e terem 
acesso à feira.  
 
- GT Resíduos: Composteira VM 
Luciane Muruzaki relatou como tem sido a experiência da composteira comunitária da Praça Kenichi Nakagawa, que 
em três semanas destinou 200kg para a compostagem, além de ter tido o número de participantes aumentado 
significativamente (45 pessoas).  
A serrapilheira está sendo oferecida pela Subprefeitura, que será depositada diretamente no local. 
 
- GT Patrimônio: Carta Parque Casa Modernista 
Foi aprovada uma carta que será enviada à Secretaria da Cultura, questionando a atualização orçamentária do projeto 
de revitalização e pedindo mais empenho do órgão para os assuntos relacionados a esse equipamento público. Nina 
Orlow sugeriu que fosse adicionado na carta a importância econômica do local derivada do contexto turístico da 
mesma, bem como a adequação ao ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico).  
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- Relato Reunião CADES Municipal (FEMA). 
Claudia César relatou brevemente a pauta discutida na última reunião do CADES Municipal acerca do FEMA. Foi 
formada uma comissão que está elaborando um decreto que visa regulamentar as diretrizes orçamentárias do FEMA, 
viabilizando novos projetos, que poderão ser apresentados a partir dos editais futuros que serão lançados. 
Foi sugerido que fosse apresentado mais detalhadamente os trâmites necessários para realizar pedidos por demanda 
espontânea via Subprefeitura. 
 
- Queda de árvores na Praça Benjamin Reginato 
Graciela Scarpelli relatou o ocorrido na Praça Benjamin Reginato, onde se localiza a EMEI Tenente Paulo Alves, onde 
seu filho estuda, e as atuais condições em que a escola se encontra (com salas de aula inativadas pela quebra de 
telhas devido à queda da árvore).  
Fabricio Cobra explicou com detalhes a situação e todo o trabalho que a Subprefeitura Vila Mariana vem fazendo 
com a Secretaria da Educação para resolver esse problema. Esclareceu que a poda das árvores da praça ao lado da 
escola, que apresentam risco, será realizada pela Subprefeitura; as demais demandas, de responsabilidade de outros 
órgãos, estão sendo apoiadas pela Subprefeitura. 
 
3) Informes 

- Magda Beretta informou que a Manutenção do Corredor Verde para Polinizadores foi adiada para dia 01 de março. 
- Sergio Shigeeda informou que no dia 16/02 haverá plantio em comemoração ao aniversário da Comunidade Judaica, 
dia 08/02 haverá plantio no Parque do Carmo em parceria com o Muda Penha. 
- Márcia Groeninga informou que toda primeira segunda-feira do mês, no auditório da Subprefeitura Vila Mariana, 
ocorre o Fórum do Bairro Idoso, das 10h às 12h. 
- Márcia Groeninga informou que no dia 16/02, às 16h, ocorrerá o Bloco Folia do Idoso, onde acontecerá um desfile 
dos idosos. Informou ainda que sairá um ônibus às 14h do Mane Garrincha (Secretaria do Esporte).  
- Fabricio Cobra informou que foi lançado um edital de parceria para requalificação de praças. A Faculdade Belas 
Artes lançou um concurso entre os alunos para premiar projetos de requalificação da Praça Américo Portugal Gouvea, 
que serão posteriormente doados à Subprefeitura, que se encarregará de buscar recursos para implementá-los. 
- Juliana Saad explicou sobre o projeto de revitalização do Largo Ana Rosa. 
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de março de 2020. 
✓Assuntos principais: GT Patrimônio: Parque Casa Modernista, Fundacentro; Quadro arboviroses na Vila Mariana; 
GT Arborização: Plantio global, PPAC, Plantio na Klabin; GT Sustentabilidade: atualização MiT. 
✓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 05/03/2020.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
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Poder Público 
Carolina Rocha 
Juliana Saad 
Cristina Abi Jabbour 
Priscilla Cerqueira 
Cláudia Maria César 
Roseli Lima Kindler 
José Francisco Armelin 
Maria Helena S. Godoy 
Felipe Pansano 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Sérgio Shigeeda 
Elisa Ramalho Rocha 
Márcia Groeninga 
André Nakao 
Carlo Corabi 
Luisa Catunda Abreu 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Marcylia Campos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Cintia Ema Padovan 
Juliano Van Melis 
Eduardo Merheje Jr. 
Natália Vasconcellos Fiore 
Eduardo Kozi 
Marlene Reis 
Graciela Scarpelli 
Patrick Augusto Silva 
Rodrigo Sanches 
Yuki Kawasaki 
Haydée T. Mello 
Cyra Malta 
Marisa Costa 
Daniele Rocha de Souza 
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______________________________________                 
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                           
Subprefeito _Vila Mariana                                                 
                 
 
 
 
______________________________________ 
Jhoanne Hansen 
1ª secretária CADES VM 
 
 
 
 
______________________________________ 
Elza Kusaka  
2ª secretária CADES VM 


