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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: 05 de setembro de 2019 
Hora de início: 17h 30 
Local: Subprefeitura Vila Mariana 
 
Pauta:  
✓ Aprovação da ata de agosto de 2019. 
✓Assuntos principais: Organização de pautas nas reuniões do CADES VM; Mutirão nos Bairros na Igreja São 
Judas; GT Arborização: Verdejando no IB, plantio em Brasilândia, 4ª fase PPAC; GT Sustentabilidade: 
Pedalando pelo Clima, Passeio de Bike pelas Nascentes da Vila Mariana, MiT; GT Patrimônio: Parque 
Modernista, Roteiro pelos Patrimônios Históricos da Vila Mariana, Chácara das Jabuticabeiras. 
✓Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais 
✓Pauta da próxima reunião. Encerramento. 

 
 

1. Aprovação da ata de agosto de 2019. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 
aprovada pelos conselheiros presentes. 

 
2. Assuntos principais  

 
- Organização de pautas nas reuniões do CADES VM 
Devido ao grande número de assuntos a serem discutidos nas últimas reuniões do CADES VM e ao 
aumento do número de participantes nas reuniões, o tempo disponível para a fala e discussão das pautas 
tem sido escasso, causando um desconforto em alguns presentes. Diante disso, foram relembradas 
algumas diretrizes da reunião, como respeitar o tempo de fala de no máximo 3 minutos. Além disso, cada 
pauta terá um tempo pré-definido pela secretária, com a finalidade de que todos os assuntos sejam 
abordados com a mesma eficácia.  
Jhoanne Hansen reforçou a importância do CADES VM funcionar como um canal de diálogo entre a 
comunidade e o poder público, acolhendo as demandas do território. Também sugeriu que os 
coordenadores dos Grupos de Trabalho fossem procurados por aqueles que eventualmente tiverem 
dúvidas a respeito das ações que já estão em andamento, pois não há tempo disponível para que cada ação 
seja abordada em sua totalidade em todas as reuniões. 
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- Mutirão nos Bairros na Igreja São Judas 
Juliana Saad informou sobre a ação da Prefeitura, Mutirão nos Bairros, que ocorrerá no dia 28 de 
setembro, das 9h às 12h. Haverá cerca de 20 tendas, de diversas secretarias, oferecendo serviço gratuito à 
comunidade local. Foi sugerido que o CADES VM esteja presente, juntamente com outros conselhos e 
instituições voltadas à sustentabilidade, para divulgar as iniciativas que existem na região. No dia 26 de 
setembro, o Prefeito Bruno Covas visitará alguns equipamentos da região de Vila Mariana e às 16h ele 
responderá questionamentos da população.  
 
- GT Arborização: Verdejando no IB 
Sergio Shigeeda informou que o evento Verdejando ocorrerá no dia 21 de setembro, no Instituto Biológico. 
Haverá a contratação de banheiro seco, uma opção mais sustentável. O CADES VM e Fórum Agenda 2030 
ajudarão no período da manhã, oferecendo ferramentas e auxiliando no plantio. Foi lembrado que algumas 
ferramentas foram roubadas, sendo necessário refazer o levantamento das mesmas.  
 
- GT Arborização: Plantio em Brasilândia 
Sergio Shigeeda está verificando a possibilidade do plantio em Brasilândia ocorrer mais adiante. Explicou 
que o objetivo da ação é ter a adesão de moradores locais, sobretudo as crianças, e, por isso, é necessário 
escolher um local adequado, que possibilite o acesso da população local. O Parque Linear seria o local mais 
adequado. A previsão de realização do plantio é novembro. 
 
- GT Arborização: 4ª fase PPAC (Projeto-piloto de Arborização de Calçadas) 
Lara Freitas explicou brevemente sobre o projeto e informou que alguns materiais estão sendo 
confeccionados para facilitar o entendimento do projeto por parte da população. Será realizada uma 
contagem de pedestres na rua José Cuce, pela Leticia Sabino, do Sampapé, com o intuito de verificar quais 
as melhores soluções para realizar uma intervenção leve, através de urbanismo tático. O estudo será 
realizado no dia 18 de setembro, às 18h. 
Lara também informou que foi realizada uma reunião com a equipe da Subprefeitura Vila Mariana, para 
verificar quais atividades serão desempenhadas pela Subprefeitura.  
Outro passo a ser dado é a comunicação com a comunidade local, colhendo as sugestões dos munícipes 
moradores do local. Uma possibilidade é a realização de uma Audiência Pública. 
 
- GT Sustentabilidade: Pedalando pelo Clima 
Sergio Shigeeda informou que no dia 22 de setembro ocorrerá um terceiro passeio de bike entre algumas 
hortas comunitárias de São Paulo. O trajeto saindo da zona sul será Horta da Saúde – Horta do Ipiranga 
(Aquário) – Horta das Flores – Largo das Batatas. 
 
- GT Sustentabilidade: Passeio de Bike pelas Nascentes da Vila Mariana 
Fabricio Cobra falou do interesse do Juliano, presidente da Associação de Moradores da Vila Mariana, em 
realizar um passeio de bike visitando as nascentes presentes na Vila Mariana. A previsão é realizá-lo em 
outubro.  
 
- GT Sustentabilidade: MiT 
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Magda Beretta informou que o projeto foi renovado e a gestão que está à frente do projeto geral está 
sendo renovada. Informou também que foi realizada uma apresentação no CADES Municipal e que o 
projeto foi muito elogiado, rendendo convites para que seja apresentado em outros locais. 
 
- GT Patrimônio: Parque Modernista 
Jhoanne Hansen informou que foi definida a agenda de reuniões ordinárias de 2019 do Conselho Gestor do 
Parque Casa Modernista, que ocorrerão nas últimas quintas-feiras do mês, das 9h às 10h30. Na primeira 
reunião deu-se início à análise dos regulamentos do conselho e do parque, e uma reunião extraordinária  
foi marcada no  dia 12 de setembro, para dar continuidade ao trabalho.  
Fabricio Cobra informou que está ocorrendo a atualização do orçamento do projeto de revitalização pela 
Secretaria da Cultura. 
 
- GT Patrimônio: Roteiro pelos Patrimônios Históricos da Vila Mariana 
Está sendo planejado, em parceria com o coletivo Passeando pelas Ruas, um roteiro pelos patrimônios 
históricos da Vila Mariana. Não há previsão para uma data de realização.  
 
- GT Patrimônio: Chácara das Jabuticabeiras 
Magda Beretta explicou sobre a atuação do coletivo no processo de tombamento de uma vila localizada na 
rua Conselheiro Rodrigues Alves, e que, no intuito de unir forças, se reuniu com a Associação de Moradores 
da Vila Mariana para entrar com outro pedido de tombamento da região como um patrimônio 
socioambiental, onde estão presentes duas nascentes. Na reunião do Conpresp para solicitar a abertura do 
tombamento, todos os conselheiros foram a favor, com exceção de um, que pediu vistas ao processo, sem 
justificativa. O atraso na abertura do pedido de tombamento favoreceu uma incorporadora que, de posse 
de um alvará, deu início às obras. Estas estão ocorrendo inclusive à noite, prejudicando os moradores do 
entorno, sobretudo casas de repouso localizadas ao lado.  
O pedido de abertura de tombamento da região foi aberto, e, dentro de 90 dias, será analisado.  
 

Informes 
- Justificaram ausência os conselheiros Diego Rizzo e Elisa Ramalho. 
- Cristina Abi Jabbour informou sobre a Proposta de Manifestação de Interesse Social – PMIS das escolas-
estufas. Nesse primeiro momento serão acolhidas ideias sobre o projeto de desenvolvimento de hortas, 
até o dia 15 de setembro. Essas sugestões serão analisadas e, a partir daí, será lançado o edital de fomento. 
Qualquer organização da sociedade civil pode concorrer.  
- Cristina Abi Jabbour informou que o Conselho Rural está trabalhando no 1º Plano de Desenvolvimento 
Rural da cidade de São Paulo, com previsão de lançamento até o final de 2019. 
- Cristina Abi Jabbour informou que nos dias 20 e 21 de setembro ocorrerá a VII Conferência Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, realizada pelo COMUSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional. O local ainda será confirmado. 
- Cristina Abi Jabbour informou sobre a Proposta de Manifestação de Interesse Social – PMIS de cozinha-
escola, focada na primeira infância. 
 - No dia 14 de setembro ocorrerá mutirão na Horta da Saúde, às 9h. 
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- Fabricio Cobra informou que a Secretaria Estadual da Saúde concordou em ceder parcialmente o prédio 
do Fundacentro para a Subprefeitura. O objetivo é utilizar o espaço para desenvolver projetos culturais em 
parceria com a comunidade local. Está sendo realizada uma articulação entre diversas secretarias para 
viabilizar o projeto.  
- Márcia Groeninga informou que o Conselho Regional de Saúde Vila Mariana, no dia 02 de setembro, 
entregou em mãos do Sr. Secretário Municipal de Saúde, Sr. Edson Aparecido dos Santos, uma 
carta/abaixo-assinado com 6.000 assinaturas, fortalecendo a necessidade da municipalização do prédio 
NGA-Santa Cruz, para a implantação da UBS Vila Mariana. 
- Márcia Groeninga lembro que dia 22 de setembro é considerado o Dia Mundial Sem Automóvel. 
- Márcia Groeninga observa que dia 23 de setembro inicia a estação mais encantadora para o meio 
ambiente e comemora com os colegas conselheiros CADES VM, recitando o poema: “Quando eu flôr/ 
Quando tu flores/ Nós floresceremos/ Seja bem-vinda Primavera!/ Um Mundo melhor!”. 
- Cintia Ema Padovan relatou sua experiência com a gestão de resíduos recicláveis e orgânicos que passou a 
desenvolver após entrar em contato com os projetos realizados pelo CADES VM e Instituto Ecobairro. 
Sugeriu que fossem construídas composteiras nas escolas, viabilizando o acesso à prática de compostagem 
pelas famílias.  
- Lara Freitas informou sobre a Caminha Santi, em comemoração ao aniversário de 50 anos do Colégio 
Santi, no dia 28 de setembro.  
- Lara Freitas informou que, em comemoração ao aniversário de 15 anos do Instituto Ecobairro Brasil, o site 
foi reformulado e em breve estará disponível. 
- Juliana Saad informou que no dia 12 de setembro chegará o ônibus lilás na Subprefeitura Vila Mariana, 
com atendimentos à mulher. 
- Juliano von Melis informou que ocorrerá a Semana da Biologia na Faculdade Facis, localizada na rua 
Carlos Petit, 401, nos dias 09, 10 e 11 de setembro. 
 
3. Pauta próxima reunião:   
✓Aprovação da ata de setembro de 2019. 
✓Assuntos principais: GT Resíduos: compostagem de resíduos orgânicos, catadores e horta; GT 
sustentabilidade: sede sustentável, MiT fase 2, Fundacentro; GT Arborização: plantio Klabin, 4ª fase PPAC, 
serrapilheira; Resumo sobre o Fórum dos Conselheiros de Meio Ambiente da Macrorregião Centro-Oeste 
(SVMA). 
✓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 03/10/2019.  17h30 – Local: Prefeitura Regional Vila Mariana.  
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Poder Público 
Carolina Rocha 
Cláudia Maria César 
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Juliana Saad 
Sandra Machado Alves 
Cristina Abi Jabbour 
 
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil 
Carlo Corabi 
Lara Freitas 
Sérgio Shigeeda 
Magda Beretta 
Márcia Groeninga 
André Nakao 
Marcia Correa Pires 
 
Fórum Agenda 2030 VM 
Welton Santos 
Nina Orlow 
 
Sociedade Civil 
Luciane Muruzaki 
Juliano von Melis 
Cintia Ema Padovan 
Yukie Kawasaki 
Michel Silva Santos 
 
 

 
 

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