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: 14 de março de 2019
Hora de início: 17h 30
Local: Subprefeitura da Vila Mariana
Pauta:
✓ Aprovação da ata de fevereiro de 2019.
✓Assuntos principais: Casa Modernista, Plantio Global III, Fundacentro, Feira Orgânica Noturna,
Lithopuntura na Subprefeitura de Vila Mariana, participação do CADES-VM no lll Fórum da Pessoa com
Deficiência da regional Vila Mariana, Reestruturação da SVMA e Decreto 58647/19, Atualização MiT,
Reunião CADES Municipal, Índice Cidadão de Caminhabilidade.
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento.

1. Aprovação da ata de fevereiro de 2019. Foi realizada a leitura e aprovação da ata em questão.
2. Assuntos principais

- Casa Modernista
Jhoanne Hansen informa que foi verificado que a última eleição do conselho gestor do Parque Modernista
foi anulada devido à falta de quórum, mas que o conselho não foi extinto. A previsão é de que ainda no
primeiro semestre de 2019 seja realizada nova eleição para formação do conselho.
- III Plantio Global
Sergio Shigeeda explicou brevemente sobre o Plantio Global. Foi informado sobre medidas práticas para a
organização e desenvolvimento da ação, que ocorrerá no dia 17 de março. Será utilizado novo modelo de
tutor, requerendo cuidado para não machucar as mudas. O hidrogel orgânico não está mais disponível para
compra, portanto estão sendo estudadas alternativas para sua substituição em plantios futuros.
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Foi discutido a importância da implementação da Cultura de Paz, onde todas as instâncias de atuação são
incluídas na ação. Falou-se também sobre a interface da sociedade civil com o poder público, viabilizando a
concretização de projetos.
Elisa Rocha apresentou o projeto e os critérios utilizados para escolha das espécies a serem plantadas. Foi
informado também que, ao serem abertos os berços, verificou-se que uma área do local contém uma
camada de via (asfalto), que está encoberto por uma pequena camada de terra.
Marcylia Campos explicou as oficinas que ocorrerão durante a ação.
- Fundacentro
Estiveram presentes Marina de Martino, representando a comunidade Dedo Verde, Celso Rabetti, do
Coletivo Amoela, Alexandre “Xandão” e Danilo Perego, representando a Comunidade Mauro. Marina
explicou como funciona a comunidade Dedo Verde e a intenção de desenvolver projetos junto à
comunidade Mauro, porém falta uma estrutura física que viabilize a implementação. Celso falou sobre o
Coletivo Amoela, que desenvolve um trabalho social e educativo com as crianças da comunidade Mauro
através de expressões artísticas. Alexandre contou sobre o projeto musical que desenvolve junto à
comunidade Mauro. Danilo sugeriu que seja marcada uma visita ao Fundacentro com a presença do
Fabricio Cobra e demais interessados.
Foi sugerido que os projetos sociais que estão sendo desenvolvidos junto à comunidade Mauro sejam
apresentados em uma futura reunião.
- Feira Orgânica Noturna
O decreto oficial para criação da Feira Orgânica está previsto para sair no próximo sábado (16/03).
Portanto, a feira deixa de ser realizada em caráter de evento.
Como o espaço passou recentemente por uma revitalização, foi sugerido que fossem levantadas atividades
que possam ser realizadas no local, para que seja aproveitado todo o potencial do espaço.
- Lithopuntura na Subprefeitura de Vila Mariana
Welton Santos explicou brevemente o projeto de lithopuntura que foi aplicado na Subprefeitura de Vila
Mariana, informando que no local foi também criado uma pequena horta.
- Participação do CADES-VM no lll Fórum da Pessoa com Deficiência da regional Vila Mariana
Marcia Norcia explicou brevemente o objetivo do evento e como ocorrerá. Foi feito o convite para que o
CADES-VM esteja presente, pois haverá espaço de fala para o conselho apresentar suas ações. Foi sugerido
que o convite fosse estendido à Rute Cremonini, pois ela teria maior conhecimento sobre o papel dos
conselhos dentro do poder público.
- Reestruturação da SVMA e Decreto 58647/19
Priscilla Cerqueira informou sobre a reestruturação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde se
alterou o organograma da mesma. Os departamentos foram reorganizados de acordo com assunto e
denominados de Coordenação: Licenciamento, Fiscalização, Gestão de Parques e Biodiversidade, Umapaz.
Informou ainda que DGD’s, as unidades descentralizadas, não existem mais. Foi criada a Divisão de
Arborização.
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Ela informou também sobre o Decreto 58647/19, que permite que técnicos das empresas terceirizadas
contratadas para execução do manejo das árvores, elaborem os laudos, tarefa que antes era exclusiva dos
técnicos das subprefeituras.
- Atualização MiT
Lara Freitas informou sobre a etapa do MiT onde ela e Magda Beretta estiveram em Portugal, reunidas
com as demais equipes que compõe o projeto. Explicou que a metodologia ainda necessita ser apurada,
para só então poder ser disseminada. Foi também realizada uma visita ao órgão público de gestão de
Freguesia de Telheiras, Lisboa, e as informações coletadas irão compor o relatório do projeto.
- Reunião CADES Municipal
Carlo Corabi esteve presente na reunião do CADES Municipal no mês de fevereiro. Informou que ocorreu a
posse do conselho. Sobre a utilização dos recursos do FEMA, a interpretação da lei permite que eles sigam
sendo destinados para despesas de custeio.
O conselho se manifestou favorável no sentido de promover maior abertura para a atuação dos CADES
regionais em comissões dentro do CADES Municipal.
- Índice Cidadão de Caminhabilidade
Dando início à 4ª fase do PPAC (Projeto Piloto de Arborização em Calçada), ocorrerá no dia 26/03, uma
atividade para se determinar o Índice Cidadão de Caminhabilidade no quadrilátero que compõe o projeto,
no bairro da Saúde. A atividade será conduzida por Leticia Sabino, idealizadora do Movimento Sampapé.

Informes
- Justificaram ausência os membros: Magda Beretta e Marcia Pires.
- Fabricio Cobra informou que o pátio da Av Ricardo Jafet está sendo limpo e que abriga
provisoriamente resíduos que serão destinados ao aterro. O local contará com um segurança.
- Welton Santos relembrou a importância de se reforçar com serapilheira o colo do tronco das árvores
no III Plantio Global.
- Nina Orlow informou que o Plantio Global estará sendo divulgado em todos os estados através do
Movimento pelos ODS.
- Nina Orlow informou que ocorrerá no dia 19/03, às 14h, na Rua Aguiar de Barros, 144, a Reunião do
Movimento Estadual pelos ODS.
- Nina Orlow informou que ocorrerá o curso ODS e Saúde, na ALESP, no dia 18/03.
- Márcia Groeninga informa sobre a 20ª Conferência Municipal de Saúde, dias 22, 23 e 24 de março no
Anhembi, observa – delegada na condição de usuária/SUS – Proposta principal: Garantir orçamento
para saúde bucal e implantação da UBS no Distrito da Vila Mariana.
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3. Pauta próxima reunião:
✓Aprovação da ata de março de 2019.
✓Assuntos principais: Projeto @3, Implantação de novos ecopontos e polos de educação ambiental,
Emendas de vereadores e recursos de fundos para projetos, Plantio Global III, Fundacentro, Grafite na Av
Maria José Whitacker (espaço da feira), Feira Orgânica Noturna, Casa Modernista, criação de um GT
Comunicação, MiT e 4ª fase do PPAC, Escola- estufa, Reunião 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 04/04/2019. 17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.

PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Sandra Machado Alves
Carolina Rocha
Maria Helena S. Godoy
Priscila M. Cerqueira
Bene Rodrigues
Cristina Abi Jabbour
José Francisco Armelin
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Carlo Corabi
Márcia Groeninga
Diego M. Blum da Silva
Lara Freitas
Elisa Rocha
Diego Rizzo Vieira
Sergio Shigeeda
Luisa Catunda Abreu
Fórum Agenda 2030
Welton Santos
Juliana Saad
Marcylia Campos
Nina Orlow
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Representantes CADES – demais regiões
Marcos Issao – CADES-Vila Prudente
Silvia Berlinck – CADES-Santo Amaro
Leandro Gomes – CADES Lapa
Sociedade Civil
Marcia Norcia
Maria Sandra A. Braz
Nereide Mosolino
Jefferson Alexandre Rodrigues
Danilo Perejo
Celso Rabetti
Marina de Martino Roberto
Melissa Pereira
Juliano von Melis
Salvador Campos

______________________________________
Presidente: Fabricio Cobra Arbex
Subprefeito _Vila Mariana

_____________________________
1ª Secretária CADES VM
Jhoanne Hansen

_______________________________
2º Secretária CADES VM
Elza Kusaka
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