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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 junho de 2019 
Hora de início: 17h 30 
Local: Subprefeitura da Vila Mariana 
 
Pauta:  
✓ Aprovação da ata de maio de 2019. 
✓Assuntos principais: Reestruturação da SVMA e CADES, Apresentação do Programa Casa So+ma, Projetos 
do bairro de melhoria de drenagem e arborização, Índice Cidadão de Caminhabilidade, Ação Abraço no QG, 
Casa Modernista, GT Comunicação.  
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 

 
 

 
1. Aprovação da ata de maio de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 

aprovada pelos conselheiros presentes. 
 
2. Assuntos principais  

 
- Reestruturação da SVMA e CADES 
Devair de Andrade e Fernando de Moraes Angelo, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, estiveram 
presentes para elucidar a nova estrutura da SVMA, em especial as divisões que afetam os CADES 
Regionais. Foram melhoradas as ferramentas de comunicação entre a SVMA e o conselho, criadas 
parcerias entre as secretarias para proporcionar a estruturação de todos os CADES Regionais da cidade 
de São Paulo, a SVMA continua atuando de maneira a apoiar as ações dos CADES Regionais, os quais 
manterão sua autonomia para propor projetos e ações. A nova representante titular da SVMA no 
CADES-VM será Cláudia Maria César e suplente Luis Eduardo Damasceno. As dúvidas levantadas pelos 
conselheiros foram esclarecidas. 
Dentro dessa pauta, foi levantado a questão sobre as floreiras colocadas por moradores de Moema nos 
caules das árvores para evitar o acúmulo de resíduos e que foram retiradas por funcionários da 
Subprefeitura. Foi esclarecido que, do ponto de vista técnico, as floreiras impedem o desenvolvimento 
do caule da árvore, por isso há a necessidade de retirá-las. Os moradores foram convidados a 
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acompanharem outras ações do conselho para que, juntos, sejam desenvolvidas melhores práticas para 
serem aplicadas na região.  
 
- Projetos do bairro de melhoria de drenagem e arborização 
A arquiteta Riciane, especialista em tecnologia de infraestrutura verde para limpeza de águas, esteve 
presente para dialogar sobre soluções para escoamento de água, através de canteiros permeáveis. 
 
- Índice Cidadão de Caminhabilidade 
A colaboradora Leticia Sabino, quem coordenou a atividade dentro do PPAC (Projeto-piloto de 
Arborização em Calçadas) não pode estar presente na reunião para dar a devolutiva sobre os resultados 
obtidos. 
 
- Ação Abraço no QG 
Devido aos trâmites burocráticos para implementar a ação, a mesma teve que ser adiada. A nova data 
será definida posteriormente. 
 
- Casa Modernista 
Fabricio Cobra informou que a proposta de revitalização do espaço passou pela reunião do FUNDURB e 
foi aprovada para execução sob a condição de haver excedente do fundo.  
O comitê formado por conselheiros do CADES-VM, Agenda 2030-VM e Conselho Participativo Municipal 
esteve reunido com Alexandre Youssef, Secretário da Cultura, e foi proposto a criação de um sarau 
mensal no espaço.  
Foi informado que as inscrições para a eleição do Conselho Gestor do Parque Modernista foram 
prorrogadas até dia 18/06.   
 
- GT Comunicação 
Devido à dificuldade em divulgar as ações promovidas pelo CADES-VM e os resultados obtidos delas, foi 
sugerido que se criasse um GT Comunicação. As conselheiras Jhoanne Hansen e Elisa Rocha Ramalho se 
disponibilizaram em compor o grupo de trabalho, juntamente com a moradora Sara Puerta.  
Marlene Green se disponibilizou divulgar as ações do CADES-VM em suas plataformas digitais voltadas 
à sustentabilidade.  
 
- Apresentação do Programa Casa So+ma e Green mining 
Fabricio Cobra falou sobre as iniciativas sobre reciclagem e logística reversa. A Green mining é uma 
ação da Ambev que recolhe as garrafas de vidro na região de Pinheiros, e pretendem implantar a 
iniciativa na Vila Mariana. Nina Orlow questionou se os catadores estão sendo incluídos na ação, e 
Fabricio explicou que sim. Outro assunto levantado foi a respeito da coleta seletiva realizada pela 
Amlurb e que não contempla a reciclagem do vidro, que é destinado ao aterro. Foi esclarecido que a 
estação de triagem que contempla a região da Vila Mariana não possui maquinário adequado para 
separação do vidro. Foi decidido enviar um ofício à Amlurb questionando a ausência da reciclagem 
desse material. A Casa So+ma é uma startup que troca recicláveis por créditos que são revertidos em 
cursos, alimentos e produtos em geral. 
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Informes 
 

- Justificaram ausência os membros: Magda Beretta, Diego Blum. 
- Juliana Saad informou sobre o projeto “Vem pro Triângulo”, da Secretaria do Turismo, que incentiva o 
turismo no centro da cidade através de uma visita guiada a grupos de 30 pessoas. Na Subprefeitura da Vila 
Mariana a ação ocorrerá no dia 15/06, das 13h às 18h. 
- Márcia Groeninga, na condição de delegada em Políticas Públicas na V Conferência Estadual dos Direitos 
da Pessoa Idosa informa que 15/06 é o Dia Mundial da Conscientização do Enfrentamento da Violência 
contra a Pessoa Idosa. 
- Fabricio Cobra informou que o coordenador da Defesa Civil da Subprefeitura da Vila Mariana, Fernando 
de Lima, faleceu no dia 29 de maio.  
- Nina Orlow lembrou da importância de darmos o exemplo em não consumir copos plásticos. 
- Nina Orlow comentou sobre a reunião na Subprefeitura de Santo Amaro, que está voltada para a área da 
saúde e articulada com a OPAS-ONU.  
- Elisa Rocha Ramalho informou sobre o Encontro de Iniciativas Locais de Sustentabilidade, que ocorrerá no 
dia 16/06, das 11h às 14h no Sesc Vila Mariana.  

 
 

 
 
3. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de junho de 2019. 
✓Assuntos principais: Proposta e cronograma PPAC 4ª fase, Terreno Cruz Vermelha, Educação Ambiental 
da DRE, Calendário de ações 2º semestre de 2019, Segurança pública, Feira Orgânica Noturna, 
Fundacentro, Conselho de Parques e Áreas Verdes, Apresentação das ações do CADES-VM no 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 04/07/2019.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.  
 
 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Carolina Rocha 
Maria Helena S. Godoy 
José Francisco Armelin 
Cláudia Maria César 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiosaSxrrjSAhVDjpAKHSegDckQjRwIBw&url=http://vilamariana.prefeitura.sp.gov.br/&psig=AFQjCNFAgPQf-4vabM0VXKMssTy7qahiGA&ust=1488562715572655


             
                                                   VILA MARIANA   
 

Página 4 de 4 
 

Fernando de Moraes Angelo 
Devair de Andrade 
Roseli Lima Kindler 
Juliana Saad 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Carlo Corabi 
Lara Freitas 
Márcia Groeninga 
André Nakao 
Sérgio Shigeeda 
Elisa Ramalho Rocha 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Marcylia Campos 
Welton Santos 
 
Sociedade Civil 
Lucas Leal 
Juliano van Melis  
Nathalia Vasconcelos Fiore 
Guilherme Mendes 
Liliana A. S. Bernardinelli 
Wanderley Bernardinelli 
Sara Puerta Machado 
Marlene Green 
Vitor C. M. Rodrigues de Aguiar 
 

 
 

 
 
 
 
______________________________________                 
Presidente: Fabricio Cobra Arbex                                                 
Subprefeito _Vila Mariana 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
1ª Secretária CADES VM     2º Secretária CADES VM 
Jhoanne Hansen                Elza Kusaka  
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