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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: 07 de maio de 2020 

Hora de início: 17h 30 

Local: plataforma online Google Meet 

 
Pauta: 
✓ Aprovação da ata de março de 2020. 
✓ Assuntos principais: Apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES (PPAC, Plantio 
Global, MiT, Composteira da VM, Horta da Saúde, outros); Ações sociais articuladas no território; Desmatamento 
das áreas de mananciais que abastecem Vila Mariana. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 

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

aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais 

 
- Apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES (PPAC, Plantio Global, MiT, Composteira 
da VM, Horta da Saúde, outros) 
Lara Freitas apresentou brevemente a estrutura do CADES VM, GTs (Grupos de Trabalho), projetos desenvolvidos 
e ações em andamento.  
 
GT Arborização: Projeto Piloto de Arborização em Calçadas (PPAC) 
Lara Freitas explicou brevemente o projeto PPAC e as fases que foram desenvolvidas até o presente momento. 
Enfatizou a importância de se realizar a Consulta Pública online, para dar andamento ao projeto. Elisa Rocha 
sugeriu que uma apresentação do projeto fosse gravada e disponibilizada aos moradores de maneira constante 
e um canal disponibilizado para tirar dúvidas. Posteriormente, um encontro online seria realizado para um 
diálogo direto com a população. É importante que o SECOM seja consultado sobre a possibilidade da realização 
da Consulta Pública. O tempo de disponibilidade da consulta deve ser mais longo, viabilizando o acesso e a 
participação da sociedade civil. Alteração do termo “consulta pública” para “apresentação do projeto”, em torno 
de 45 dias.  
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Priscilla Cerqueira enfatizou a importância do projeto no sentido de desenvolver metodologia para arborização 
em calçadas. Lembrou a importância da participação do poder público em parceria com a sociedade civil. 
 
GT Arborização: Corredor Verde para Polinizador (CVP) 
Lara Freitas explicou brevemente o projeto, os critérios que foram seguidos para escolha do local para 
implementar o projeto.  
Manutenção do CVP durante a quarentena pode ser realizado pela sociedade civil, desde que não haja 
aglomeração. Priscilla relembrou a importância do manejo diferenciado na região. Foi sugerido que se realize 
uma reunião com a equipe da Subprefeitura para alinhamento do manejo especial.  
 
GT Arborização: Plantio Global 
Lara Freitas relembrou as ações dos anos anteriores e os locais que foram contemplados.  
Sergio Shigeeda explicou que o Plantio Global desse ano será realizado em parceria com o CADES Mooca, 
fortalecendo parcerias com outros CADES Regionais. A data do evento foi adiada, pois o evento acarreta 
aglomeração de pessoas, inviabilizando-o no momento de pandemia.  
 
GT Arborização: outros plantios realizados 
Lara Freitas relembrou plantios arbóreos realizados em anos anteriores em diversas regiões da cidade de São 
Paulo. 
Nina Orlow enfatizou a importância desses plantios na implementação de vários ODS e o fortalecimento. Carlo 
Corabi enfatizou a importância das ações já realizadas em regiões de fragilidade social, em especial com a 
realização de oficinas educativas. Diogo Soares esclareceu que a atuação em comunidades da VM é prioridade 
de sua gestão, e convidou o CADES para atuar nesse sentido.  
Elisa Rocha sugeriu que, neste momento em que aglomerar pessoas é inviável, caberia fazer uso das experiências 
anteriores. Foi sugerido a criação de um GT Comunicação – Jhoanne Hansen e Magda Beretta se disponibilizaram 
a compor o GT.   
 
- Ações sociais articuladas no território 
Lara Freitas relembrou a necessidade de estabelecer planos de ação durante a pandemia e no pós-pandemia, 
no sentido de capacitação e empoderamento da sociedade civil. Diogo Soares convidou o CADES VM para 
desenvolver ações em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento.  
 
- Desmatamento das áreas de mananciais que abastecem Vila Mariana 
Nina Orlow sugeriu que o material que contém informações sobre o tema seja compartilhado entre todos e 
discutido em reunião futura. 
 
 
3) Informes 

- A conselheira Márcia Groeninga justificou ausência da reunião por motivos pessoais. 
- A Associação de Moradores da Vila Mariana – AVM tem realizado várias campanhas para arrecadar doações 
para as comunidades do território. Já foram doadas mais de 150 cestas (alimento + higiene). Atualmente 
estamos na campanha para doação de máscaras. Nas próximas semanas serão doadas 600 máscaras e 10 
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viseiras, arrecadadas até o primeiro momento. As campanhas continuam. As comunidades beneficiadas são: 
Mário Cardim, Mangueira, 11 de junho, Souza Ramos, Mauro I e II. 
- Elisa Rocha informou que as reuniões dos diversos GTs do CADES VM seguem ocorrendo, agora de maneira 
online.  
- Marcylia Campos informou que os feirantes estão preocupados com a rodízio de veículos que foi estabelecido 
durante a pandemia, que dificulta o abastecimento da feira. Diogo Soares sugeriu que se esperasse a publicação 
do decreto para verificar quais medidas terão que ser tomadas.  
- Priscilla Cerqueira informou que o viveiro está disponibilizando mudas de árvores para as Subprefeituras.  
 
4. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de maio de 2020. 
✓Assuntos principais: Continuação da apresentação, discussão e encaminhamentos dos projetos do CADES; GT 
Patrimônio: Cinemateca; GT Sustentabilidade: MiT calendário; GT Arborização: resumo da reunião com equipe 
de limpeza e áreas verdes, Desmatamento das áreas de mananciais que abastecem Vila 
Mariana; Ações sociais articuladas no território. 
✓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 04/06/2020.  17h30 – Local: plataforma online Google Meet. 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Priscilla Cerqueira 
Cristina Abi Jabbour 
Maria Helena Sozzi de Godoy 
Sandra Machado Alves 
Caroline Moretti 
Carolina Rocha 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Magda Beretta 
Elisa Rocha 
André Nakao 
Luisa Catunda 
Lara Freitas 
Sergio Shigeeda 
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Fórum Agenda 2030 VM 
Nina Orlow 
Juliana Saad  
Marcylia Campos 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Eli Barcelos 
 
 
 
 

 
 

 
______________________________________                 
Presidente: Diogo Soares                                           
Subprefeito _Vila Mariana                                                 
                 
 
 
 
______________________________________ 
Jhoanne Hansen 
1ª secretária CADES VM 
 
 
 
 
 


