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: 09 de maio de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura da Vila Mariana
Pauta:
✓ Aprovação da ata de abril de 2019.
✓Assuntos principais: Educação Ambiental (AMLURB), levantamento dos PAs 2012 0341714-0 e 2018
9123891-0, ação Abraço no QG, Parque Modernista, Fundacentro, Verdejando, atualização PPAC e MiT,
Manutenção Corredor Verde para Polinizadores, criação GT Comunicação.
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de abril de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
- Educação Ambiental (AMLURB)
Catarina Rossi, relações institucionais da AMLURB, esteve presente para manifestar a intenção da AMLURB
em desenvolver um trabalho de Educação Ambiental junto aos ecopontos, além da intenção de instalar
novos ecopontos no distrito de Vila Mariana. Fabricio Cobra ressaltou a importância de se aumentar o
número de ecopontos na região, visto que a demanda é muito alta. Catarina solicitou a colaboração do
CADES-VM na sugestão de possíveis locais onde pudessem ser instalados novos ecopontos.
Com relação ao trabalho de Educação Ambiental, Catarina ressaltou que essa é uma exigência presente no
PGIRS, e que o CADES-VM, através de um conselheiro titular já indicado pelo conselho, poderá contribuir
delimitando quais as metodologias serão utilizadas para esse fim.
Lara Freitas questionou se a SOMA possui um mapa de coleta de resíduos sólidos da região, e que esse
material pode facilitar o desenvolvimento do trabalho de Educação Ambiental. Fabricio sugeriu que a
confecção desse mapa pode ser uma das metas do Polo de Educação Ambiental.
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- Levantamento dos PAs 2012 0341714-0 e 2018 9123891-0
Márcia Groeninga explicou a respeito do PA 2012 0341714-0, referente a um terreno de propriedade da
Secretaria da Saúde e que estava em processo de descontaminação, e que ela levantou, em reuniões
anteriores, como uma possibilidade para ser instalada uma UBS na Vila Mariana. Explicou também que, a
partir disso, começou a ter conflitos de informações sobre um terreno próximo, que seria propriedade da
Prefeitura. A partir dessas informações, Márcia indagou de que maneira a Subprefeitura pode atualizar os
munícipes a respeito da destinação desses terrenos. Fabricio informou que há interesses da Unifesp e do
governo no terreno da Subprefeitura, e que seriam levantadas mais informações sobre o processo de
descontaminação do terreno.
A respeito do PA 2018 9123891-0, Márcia questiona o laudo apresentado para a remoção de uma árvore.
Fabricio informou que não possui autorização para entregar o laudo, pois se trata de um documento
público. Sugeriu que ela entre com um pedido pela Lei de Acesso à Informação para ter acesso a uma cópia
do laudo e, de posse desse documento, entre em contato com os órgãos competentes para questionar a
legitimidade do mesmo. Márcia enfatizou a importância de que o conselho tenha consciência da remoção
indevida de árvores, utilizando-se laudos questionáveis.
- Ação Abraço no QG
Foi informado que haverá uma ação no entorno do Quartel General do Exército – Comando da 2ª região
Militar, onde serão plantadas árvores em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. O evento ocorrerá no
dia 09 de junho.
- Parque Modernista
Fabricio Cobra atualizou sobre a articulação que vem ocorrendo com o intuito de revitalizar o Parque
Modernista. Um conselho formado por membros do CADES-VM, Agenda 2030-VM e Conselho Participativo
Municipal VM esteve reunido com Marcos Cartum, diretor do Museu da Cidade e Raquel Schenkman,
diretora do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura), para discussão das
possibilidades de revitalização do espaço e utilização pela sociedade civil. Além disso, foi realizada uma
reunião entre os adjuntos da Secretaria da Cultura e do Verde e Meio Ambiente, onde levantou-se a
possibilidade de captar recursos financeiros para a revitalização do espaço através do FUNDURB.
- Fundacentro
Fabricio Cobra atualizou sobre os trâmites que estão sendo realizados para dar um destino ao imóvel do
Fundacentro. Enfatizou que há algumas barreiras que precisam ser superadas, como a disponibilidade do
Governo do Estado em ceder o imóvel, bem como a necessidade de reforma do local. Existem quatro
possibilidades para utilização do local: pela Secretaria da Educação, com a demanda de uma EMEI; pela
Secretaria da Cultura, através de uma casa de cultura; pela própria comunidade local e pela Secretaria da
Saúde, através de uma UBS.
- Verdejando
A Subprefeitura foi procurada pela equipe do Verdejando, pois há o interesse em realizar uma ação na
região de Vila Mariana. Lara Freitas sugeriu utilizar o PPAC na ação. Foi sugerido que se realizasse uma
reunião entre os interessados e a Subprefeitura, para discussão das possibilidades.
Página 2 de 6

VILA MARIANA

- Atualização PPAC e MiT
Lara Freitas explicou brevemente o projeto e a atual fase em que se encontra. Letícia Sabino, do Sampapé,
não pode estar presente para apresentar os resultados obtidos com o Índice Cidadão de Caminhabilidade.
Magda Beretta sugeriu um encontro com o novo conselheiro representante da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, Luis Eduardo Peres Damasceno, para detalhar o projeto e a metodologia. Lara lembrou que no
dia 16/06 ocorrerá um encontro entre as diferentes iniciativas de sustentabilidade presentes no distrito de
Vila Mariana, no Sesc Vila Mariana, das 11h às 14h.
- Manutenção Corredor Verde para Polinizadores
Lara Freitas explicou brevemente o projeto. Magda Beretta sugeriu criar um cronograma para manutenção
do local. Juliano van Melis, professor da Faculdade Facis, sugeriu a possibilidade de os alunos auxiliarem.
Nina Orlow solicitou que fossem listadas algumas espécies de plantas rasteiras e de sombra que podem ser
utilizadas para replantio no local, pois há perda de mudas.
- Criação GT Comunicação
Foi sugerido a formação de um Grupo de Trabalho voltado à criação de material para divulgação das ações
realizadas pelo CADES-VM, bem como para disseminar os resultados obtidos. Henrique de Carvalho, que
possui um blog no site Estadão, disponibilizou ajuda. Foi pedido que os presentes avaliem a disponibilidade
para comporem o GT.

Retificação – ata abril de 2019
"Márcia Groeninga informa que no dia 09/04, terça-feira, às 10h, ocorrerá a Reunião STS – Conselho Gestor
da Vila Mariana. Pauta: ofício do Fundacentro, para implementação da UBS – demanda do plano
de metas na região. - Márcia Groeninga informa que no dia 11 de abril, terça-feira, às 10h, no AE-Ceci (Av.
Ceci, 2235 – auditório), ocorrerá reunião com a presença do Ministério Público SP – Promotoria de Saúde
Pública. Interesse: Parque Imperial, Rua Major Diogo, nº 510."
Onde se lê - Interesse Parque Imperial Major Diogo, n.° 510, leia-se: Interesse da população abrangente da
UBS - Parque Imperial, novo prédio na Major Freire, n.° 510.
Informes
- Justificaram ausência os membros: Priscilla Cerqueira, Sergio Shigeeda, José Francisco Armelin.
- Carlo Corabi informou sobre a revitalização do jardim da Biblioteca Viriato Correa, onde já ocorreu a
limpeza do local para posterior ações. Foi solicitado a visita de um técnico para formalizar a poda da árvore
ali presente. Sandra Machado Alves levantou a importância desse equipamento público, que contém
grande potencial para a população. Carlo sugeriu criar um grupo de Amigos da Biblioteca, para estimular o
uso do espaço.
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- Lara Freitas levantou a possibilidade de realizar uma parceria entre Sesc e Subprefeitura para
implementação de jardins de chuva. Enviará a proposta de alguns locais para realização, como o PPAC, o
córrego Embuaçú, rotatórias e Bacia do Córrego Paraguai (junto aos projetos com a FMU).
- Silvia Berlink informou que há a intenção de estender o PPAC, desenvolvido na Vila Mariana, na região de
Santo Amaro, e convidou os representantes do CADES-VM para participarem da reunião no dia 15/05 às
9h30, na Subprefeitura de Santo Amaro, para começar a definir os trâmites.
- Maria Helena Godoy informou que está sendo elaborado o chamamento público das Feiras Orgânica
Noturna e da Rua Tutoia para o próximo mês, segundo Luciana, do COSAN.
- Márcia Groeninga informou que nos dias 6 a 8 de maio participou da V Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa e foi indicada pelos delegados presentes (na conferência) a seguir para a etapa estadual
que acontecerá no segundo final de semana de junho em Águas de Lindóia. Nos dias 7 a 9 de junho estará
representando a população na 8ª Conferência Estadual da Saúde.
- Márcia Groeninga lembra que o prédio da UBS Milton Santos, que servirá para o atendimento dos
serviços SUS no município da Saúde, será entregue dia 16 de junho de 2019, na rua Major Freire, 510.
- Márcia Groeninga informa sobre a campanha de vacinação contra a gripe (vírus Influenza), até o final do
mês, no AE-Ceci (Av. Ceci, 2235).
- Márcia Groeninga lembra o Dia das Mães, observando seu pensamento: Quando Deus criou o mundo,
percebeu o quanto seria difícil cuidar de tudo sozinho, por isso criou a mãe. Desejou um feliz dia das mães
a todos.
- Magda Beretta informou sobre a realização da 1ª Assembleia da Associação de Moradores da Vila
Mariana, que ocorreu no dia 08/05, no Instituto Biológico. Informou sobre algumas ações que a associação
já vem realizando, como o projeto junto à Comunidade Mario Cardim e o coletivo junto à Chácara das
Jabuticabeiras, além de integrar também o conselho gestor do Parque Ibirapuera como conselheira
suplente.
- Maria Helena Godoy informou sobre a reunião do conselho gestor do Parque Ibirapuera, onde decidiu-se
por garantir o CECCO e o Campo Experimental. Solicitou que todos leiam o Plano Diretor, para verificar
quais são os pontos de concordância e discordância, para que sejam levados à audiência pública. Nina
Orlow e Lara Freitas enfatizaram a importância dessas estruturas (CECCO e Campo Experimental) na
implementação dos ODS.
- Novos conselheiros do CADES-VM: Luis Eduardo P. Damasceno, da SVMA (titular); Felipe de Morais Gama
(titular) e Thais Fabris Vieira, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
- Maria Helena informou que o equipamento referente à escola-estufa está sendo transferido de local.
- Lara Freitas informou sobre a composteira comunitária, no Museu do Inseto, do Instituto Biológico. A
composteira é aberta aos domingos, às 11h. Mensalmente são revertidos 60 kg de material orgânico em
composto.

3. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de maio de 2019.
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✓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.
✓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 06/06/2019. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.

PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Carolina Rocha
Maria Helena S. Godoy
Bene Rodrigues
Cristina Abi Jabbour
Sandra Machado Alves
Luis E. P. Damasceno
Catarina Rossi
Marc Zablith
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Carlo Corabi
Lara Freitas
Luisa Catunda
Marcia Correa Pires
Márcia Groeninga
Magda Beretta
Diego M. Blum da Silva
Diego Rizzo Vieira
Fórum Agenda 2030 VM
Marcylia Campos
Nina Orlow
Representantes CADES – demais regiões
Silvia Berlinck – CADES-Santo Amaro
Sociedade Civil
Nathalia Fiore
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Luciane Muruzaki
Carolina Lavini
Lucas Leal
Haydée Thomazinho Mello
Carlos Henrique B. Carvalho
Veronica Anton
Juliano van Melis

______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Subprefeito _Vila Mariana

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Jhoanne Hansen

_______________________________
2º Secretária CADES VM
Elza Kusaka
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