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: 06 de maio de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de abril de 2021.
Assuntos principais: - Nova Portaria Cades, Portaria nº_16_SVMA.G/2021 – Eleições Cades, Revisão do Plano
Diretor, Criação GT Saúde; - GT Áreas Verdes: PPAC Jardim de Chuva, Horta/Iniciativas de Doações
Comunitárias; - GT Sustentabilidade: MIT e OPL, Composteira Vila Mariana; - GT Patrimônio: Parque
Ibirapuera, Casa Modernista, Cinemateca.
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais, Pauta para a
próxima reunião/encerramento.
1. Aprovação da ata de abril de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
A reunião teve início com a participação do novo Subprefeito da Vila Mariana, Luis Felipe Miyabara se
apresentou e agradeceu aos servidores da gestão anterior, principalmente ao ex-subprefeito Diogo Soares, e
falou que a sua gestão será uma continuidade dessa. Em seguida apresentou a sua nova equipe:
. Chefe de Gabinete: o Advogado Alexandre Macaroni Nardy
. Supervisora: Caroline de Souza Moretti
. Assessora de Comunicação: Bruna Anielle Lopes de Oliveira
. Coordenador de Projetos e Obra: continua o José Roberto Correa
. Coordenador de Governo Local: Adilson Gregório
. Comissão Eleitoral que conduzirá a nova Eleição do Cades: Adilson Gregório e a Maria Helena Sozzi de Godoy
como suplente. O subprerfeito Luis Felipe se colocou à disposição do Cades nesta nova jornada.
Nova Portaria Cades PORTARIA Nºz16-SVMA, G/2021 – Eleições Cades
Maria Helena Godoy iniciou relatando que tem conversado com a Maralina Matoso da Secretaria do Verde e Meio
Ambiente sobre a Portaria para as novas Eleições Cades, e falou que ela foi publicada com dados compilados da anterior
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existente, sem questionamentos ou consultas ao Cades, e que contempla itens novos que são estritamente em função
da situação atual de pandemia que vivemos, mas existem itens a serem ainda definidos. Magda Beretta complementou
mencionando que a eleição será online, ao mesmo tempo para todos os Cades Regionais e ocorrerá em agosto de 2021.
O edital será publicada dentro de alguns dias. A Portaria será substituída e republicada devido a alguns erros de
digitação.

Revisão do Plano Diretor
Nina Orlow iniciou o relato, falando que várias instituições estão questionando e pedindo que a revisão seja
adiada, embora a Prefeitura se sinta na obrigação de cumprir o que já foi colocado, a dúvida de sua realização
virtual ocorre porque restringe a participação de todos. Nina citou a necessidade de se inteirar do assunto e
conhecer quais pontos deverão ser revisados, e que seria o caso de se promover uma reunião extraordinária
na Vila Mariana, chamando alguém bem informado para falar sobre o assunto, para aprofundar e ter maior
conhecimento e informações dos conteúdos.
Criação do GT Saúde
Sergio Shigeeda que inicialmente havia se manifestado favorável para assumir como responsável pelo GT, se
desculpou, e justificou estar muito atarefado no momento e não poderá mais fazê-lo, portanto não temos
ainda o formulário preenchido para a sua solicitação. Lara Freitas sugeriu deixarmos essa pauta para a próxima
reunião, uma vez que se encontra muito indefinida. Nina Orlow enfatizou a importância de defender a Saúde
no Cades, na Agenda 2030, a ODS 3 que fala de saúde, bem-estar, mobilidade, caminhada, corrida, exercícios e
alimentação. Priscila Cerqueira complementou a importância do GT Saúde dizendo que, em primeiro lugar
precisa conseguir representação e em especial alguém da área da Saúde, e em segundo ter projetos efetivos
acontecendo.
- GT Áreas Verdes:
PPAC Jardim de Chuva
Sergio Shigeeda fez uma breve explicação sobre o Projeto Piloto de Arborização de Calçadas e a sua
importância, e em seguida solicitou ao novo Subprefeito a continuidade e término da obra do PPAC da rua das
Uvaias, iniciado e ainda por concluir, e muito cobrado pela população local. Lara Freitas complementou
falando que temos já concluído cerca de 30% do projeto, e que poderia marcar uma reunião para explicar e
relembrar o que foi planejado no projeto já pronto no papel. O Subprefeito Luis Felipe concordou com a
reunião, incluindo a presença do coordenador de obras, e mostrou disposição para concluir o projeto. Magda
Beretta complementou, citando o PPAC como projeto em andamento para aplicação da metodologia MIT, e o
planejamento para a 5ª etapa de conclusão. Priscila Cerqueira realçou a importância do projeto, falando que o
PPAC começou em 2017, já completando 4 anos de trabalho juntos Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
Cades VM/Agenda 2030, o Ecobairro, a Horta da Saúde, e outros mais que entraram colaborando no decorrer
do processo. O PPAC se iniciou na Vila Mariana e entra na Secretaria do Verde como modelo para a replicação
em outras regiões. Priscila Cerqueira, Lara Freitas e Sergio Shigeeda elogiaram o coordenador José Roberto
Correa e sua equipe de obras pelo empenho e bom trabalho prestado no projeto PPAC.
Horta / Iniciativas de Doações Comunitárias
Sergio Shigeeda falou de umas demandas na Horta da Saúde, que vem já de gestões anteriores. A primeira se
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refere à instalação do gradil frontal de fechamento da horta, onde a tela atual se encontra em estado precário,
e a segunda da necessidade de se refazer as estruturas de madeira das cisternas de captação de água pluvial e
do pergolado. Sergio solicitou ao Subprefeito Luis Felipe a execução dessas obras, e ele concordou em marcar
uma vistoria na horta para verificar e solucionar o problema.
Plantio Global
Sergio Shigeeda comunicou ao novo Subprefeito e aos que não estavam presentes na reunião anterior, que a
área que era prevista para o Plantio Global antes da pandemia foi perdida, e que a Subprefeitura da Sé vai
fazer um bosque no local, mas que já tem uma outra área em vista com potencial para isso na Avenida 23 de
Maio. Sergio citou que tem muitos pedidos de outras Subprefeituras querendo o Plantio Global na sua região e
que estão abertos para fazer parcerias. Priscila Cerqueira mencionou o Plano Municipal de Arborização Urbana
no qual a Vila Mariana está dentro não apenas com o Cades mas também com os técnicos, e citou a Ação 168
para se pensar em ações voltadas para cada bairro e pediu para se preparar para encarar o Plano, pois serão
45.000 mudas por ano contando com as vagas verdes.
Iniciativas de Doações Comunitárias
Sergio Shigeeda falou das doações de cestas básicas na Comunidade Mauro feitas através da Horta e dos ODS ,
uma ação conjunta com Viva Moema e Circulo Solidário que conseguiu levar duas cestas por morador, citou
também a parceria com o pessoal da Vila Mariana e que também direcionou ajuda às Comunidades Indígenas
em vulnerabilidade, com mudas e alimentos, principalmente os do Pico do Jaraguá. Sergio agradeceu a
colaboração de todos os envolvidos, em particular da Associação de Moradores da Vila Mariana - AVM, e
renovou o pedido de ajuda para a continuidade das ações.
- GT Sustentabilidade:
MIT e OPL
Magda Beretta fez o seguinte relato: MIT é o projeto Municipalidades em Transição, uma metodologia desenvolvida
para aproximar a sociedade civil do Poder Publico. Um projeto executado pelo Cades, Ecobairro, Subprefeitura e o
Forum. Acontecendo desde 2018, no ano passado tivemos a segunda fase com a formação do Grupo de Implementação
Local, e que teve o treinamento da Sociocracia e a Comunicação Não Violenta. Foram identificadas 40 ações Sustentáveis
na Vila Mariana, onde foram selecionadas 30 e depois 17, que passaram por todo o processo Grid e de avaliação de
ciclos. Das 17 foram selecionadas cinco para serem apoiadas , que são as seguintes na ordem de prioridades:
Composteira Vila Mariana, SESC Empresas - Lixo Menos é Mais, PPAC, Horta da Saúde e Projeto da Escola Santi
Sustentável . Já foi iniciado com a Composteira o Plano de Ação para auxiliar essa ação em melhorias , e durante este
ano continuarão as reuniões para auxiliar na elaboração do Plano de Ação das outras ações selecionadas.
OPL – Lara Freitas relatou que essa oportunidade surgiu numa parceria com a Bioregional, que é uma instituição que
existe a 25 anos no Reino Unido e Austrália. O projeto One Planet Living trabalha com 10 princípios para impulsionar a
redução de carbono localmente e nas iniciativas locais, e tem uma cinergia muito interessante com o que já fazemos
pelo GT Sustentabilidade, pelo Ecobairro. Com a aplicação da Metodologia MIT, já tinham sido mapeado as iniciativas
locais que estão ocorrendo nos 3 Distritos, e isso foi um dos motivadores para sermos procurados pela Bioregional e
esse programa OPL, a partir da indicação da coordenação do MIT Internacional. Será mais uma oportunidade para a Vila
Mariana avançar nos seus projetos. Neste mês de abril Elisa Rocha, Lara Freitas, Luciane Muruzaki e Magda Beretta serão
treinadas na metodologia do OPL. Na sequência será feito o convite a diferentes atores do território para que se possa
desenvolver uma visão compartilhada de como ativar esses princípios e como avançar mais na sustentabilidade do
bairro, gerando resiliência comunitária. Será agendada uma reunião com o Subprefeito Luis Felipe, para conversar uma
vez que um dos envolvidos nesse processo é o Poder Público, e definir como trabalhar juntos somando as visões para
Página 3 de 7

VILA MARIANA
gerar esses impulsos e efetivamente entender como reduzir as pegadas Ecológicas e a de Carbono. Magda Beretta
complementou dizendo que foi feito um exercício e um dos sonhos é tornar a Vila Mariana num dos bairros mais
sustentáveis do Brasil.

Composteira Vila Mariana
Magda Beretta fez o seguinte relato: temos o projeto de uma Composteira Comunitária na Vila Mariana, que
se iniciou como piloto dentro do Museu do Inseto em março de 2019. Depois disso procurou-se um local
público para a Composteira, e foi proposto ao Cades Vila Mariana 3 possíveis locais estabelecendo-se os
critérios de escolha. Foi selecionada a Praça Keniche Nakagawa localizada entre a Cinemateca e a Avenida
Sena Madureira. Está sendo aberta agora a 4ª aleira, e já foram compostados mais de 5 toneladas de resíduos
orgânicos, mobilizando toda a vizinhança, com várias pessoas procurando e pedindo informações para abrir
composteiras em outros bairros. A Conselheira informou também que está participando no grupo ¨Projeto
Composta e Cultiva¨, e participou de 3 audiências e fazendo sugestões para melhorias no ¨Plano de Metas SP¨.
Magda convidou a todos para participarem das alimentações que ocorrem sempre aos domingos às 11hrs,
agora com nova dinâmica para evitar aglomerações devido a pandemia, com o uso de sacos compostáveis, que
deverão ser entregues até às 10:45hrs e após esse horário poucas pessoas ficarão no local, apenas para fazer a
alimentação da Composteira. Lara Freitas complementou lembrando da primeira semente no Museu do Inseto
e o crescimento alcançado com mais e mais pessoas interessadas em participar deste processo, que evita a
circulação de caminhões queimando combustível fóssil, com a emissão de carbono, tendo ainda a vantagem
de gerar adubo e muitos ganhos para a natureza.
Elisa Rocha comentou que conectado a tudo isso, mobilizou se também a solicitação de criação do primeiro
Comitê de Usuários de Praças na Vila Mariana. Na verdade foram dois pedidos, um na Praça Keniche
Nakagawa e outro na Praça Arquimedes Silva. Acompanhando o processo no SEI online verificou-se o atraso na
publicação , e por isso reforçou-se o pedido de formalização dos Comitês, para que assim possam dialogar
mais de perto, os responsáveis pelas manutenções das praças e o Poder Público e trabalhar mais conectados
nas melhorias. Nina Orlow também enfatizou o tema, dizendo que fazemos parte do programa Composta e
Cultiva cuja proposta foi assinada pelo Prefeito Bruno Covas no Plano de Metas, e citou o aprendizado com a
Ana Primavesi de retornar ao solo os resíduos orgânicos – a economia circular, e que as pessoas voltem a
cultivar e gerar alimentos, e que a cidade de São Paulo possa ser referência em compostagem, cultivos de
hortas e jardins.
Sylvio Ayala falou de sua proposta que seria de se fazer pontes com crianças e adolescentes como repórteres
e colocar as pessoas do bairro em contato com essas práticas. Criar um roteiro que pudesse localizar todos
esses pontos e fazer uma cartografia das práticas saudáveis verdes na Vila Mariana, e eleger os lugares e suas
práticas como pontos turísticos, que depois seriam transpostos de forma digital.
Maitê Bueno Pinheiro citou, nesse tema cartografia e que vem ao encontro com as questões climáticas, um
congresso que participou onde a cidade de Paris apresentou uma cartografia com os lugares públicos frescos
no verão, para as pessoas escolherem onde se dirigir para se refrescar.
Vera Lia Martiniano Velimar falou que trabalha com a coleta de Resíduos Sólidos, e que começou a coleta de
óleos na pensão onde morou um determinado tempo; e como soube da existência de muitas pensões na Vila
Mariana, teve a ideia de melhorar a coleta seletiva e pensou em criar pensões sustentáveis, e trouxe essa
proposta ao Cades Vila Mariana. Elisa Rocha propôs anotar o tema e retomar numa próxima reunião.
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- GT Patrimônio:
Parque Ibirapuera
Maria Helena de Godoy participou de uma das reuniões extraordinárias do Parque Ibirapuera, de
apresentação dos passos operacionais, cujo tema foi o Gerenciamento de Resíduos Sólidos baseado na política
Nacional de Resíduos Sólidos, onde foi citado que o objetivo seria de transformar o Parque Ibirapuera no
parque mais Sustentável da América Latina. Maria Helena falou que trará mais informações quando a matéria
estiver disponível para todos e pediu para aguardar as próximas reuniões.
Casa Modernista
Carlo Corabi relatou que teve uma reunião com o arquiteto que fez o projeto de restauro, onde ele apresentou
a proposta e mostrou o cuidado com o detalhamento feito, prometendo manter integralmente o projeto.
Citou o grande interesse da Fundação Klabin em patrocinar e preservar o espaço tombado em 3 instâncias. As
áreas verdes são de responsabilidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a parte das construções da
Secretaria da Cultura.
Cinemateca
Carlo Corabi relatou que tudo continua como antes, sem nenhum avanço para solucionar o problema e o
acervo continua desprotegido.
3) Informes:
- Priscila Cerqueira informou que a Associação de Moradores da Vila Nova Conceição procurou a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente, com a intenção de fazer um Plantio Arbóreo. Priscila participou da reunião mensal da
Associação e explicou a metodologia de trabalho para plantio participativo baseado no PPAC VM e realizou a
palestra sobre a chave arborizar e falou que precisamos todos acompanhar isso, o Cades, a Subprefeitura e a
Secretaria do Verde e Meio Ambiente pois a região faz parte da Subprefeitura da Vila Mariana.
- Priscila Cerqueira informou que fazendo uma análise dos serviços do Portal 156, que tem a ver com árvores,
e dentro da carta de serviços consta que o munícipe podia solicitar um plantio onde ele quiser, fazia-se uma
vistoria e liberava-se para ir plantando ao longo da rua ou lugar, mas como alguns moradores que não
desejavam, recusavam a árvore, com isso perdiam-se mudas gerando-se um custo para a Prefeitura , por esse
motivo foi feito uma alteração, agora o munícipe pode plantar em frente ao seu imóvel, se quiser fazer plantio
em praças, parques ou outras áreas será direcionado para procurar o Cades e desenvolver o plantio coletivo.
- Lara Freitas informou que a convite do SESC ocorrerá no sábado 08/05/2021, às 16:00hrs , uma conversa com
o Jorge Abrahão. No #sescideias vamos abordar alguns aspectos essenciais para o planejamento urbano
integrado, nos aproximar de uma ferramenta de apoio para a gestão pública municipal, além de conhecer boas
práticas com resultados concretos para uma agenda sustentável. A transmissão acontecerá no youtube do
SESC Sáo Paulo: youtube.com/sescsp.
- Lara Freitas convidou para o curso da Escola da Cidade, Arquitetura e Biosfera de 24/05/2021 a 28/05/2021.
Mais informações em: https://escoladacidade.edu;br/cursos-livres/bairros-como-escola-para-planejamento-eco-gestao-planos-de-bairros-e-ecobairros-para-comunidades-regenerativas/.
-Nina Orlow informou que na associação Amigos Novo Mundo Associados estão todos mobilizados para
reformar uma praça na Av. Bandeirantes com boas propostas e solicita uma reunião com a Secretaria do Verde
e Meio Ambiente e Subprefeitura para apoio. A praça tem acessibilidade, as árvores todas já foram mapeadas
por um agrônomo, as calçadas são estreitas e tomadas por árvores, e muitos problemas a enfrentar e
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melhorar.
Sergio Shigeeda informou que em conversas com o pessoal do Cades Ipiranga constatou-se a necessidade de
um Pátio de Compostagem na região Ipiranga/Vila Mariana, onde ocorrem várias feiras livres e o montante de
resíduos orgânicos gerado é grande e citou ser a empresa Locat SP que trata desses resíduos na nossa região.
O Subprefeito Luis Felipe acatou a ideia e concordou em tratar do assunto em reunião com representantes da
empresa.
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de maio de 2021.
Assuntos principais: 1) Apresentação do Projeto de Intervenção Urbana do Ginásio do Ibirapuera; 2)Revisão
Plano Diretor; 3)GT Áreas Verdes: PPAC - Plano de Gestão de Arborização Urbana mediante Software;
Demandas da Horta da Saúde/Doações Comunitárias; 4) GT Sustentabilidade: MiT; Composteira Vila Mariana;
Planclima SP/Plano ODS; 5) Eleições Cades Regionais; 6) Criação GT Saúde; 7) GT Patrimônio: Casa Modernista;
Cinemateca.
Informes/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 10/06/2021.às 17:30h – Local: plataforma online Google Meet.
PARTICIPANTES PRESENTES:
Poder Público
Caroline de Souza Moretti
Bruna Anielle Lopes de Oliveira
Alexandre Macaroni Nardy
Cristina Abi Jabbour
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Magda Beretta
Luisa Catunda
Elisa Rocha
Lara Freitas
Sergio Shigeeda
Andre Nakao
Carlo Corabi
Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
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Sesc Vila Mariana

Carlos Alberto de Oliveira

Secretaria do Verde e Meio Ambiente
Priscila Cerqueira

Cades Penha

Maria do Céu Macedo oliveira

Conselho do Parque do Ibirapuera
Sylvia Mielnik

Sociedade Civil
Henrique Dias de Faria

Luciane Muruzaki
Maitê Bueno Pinheiro
Melissa Pereira Liauw
Vera Lia Martiniano Velimar
Sylvio Ayala
Lucas Fernando
Isabela Amaral
Thomas Chow Wang

_____________________________________
Presidente: Luis Felipe Miyabara
Subprefeito _Vila Mariana

______________________________________
Elza Kusaka
1ª secretária CADES VM

______________________________________
Maria Helena Sozzi de Godoy
2ª secretária CADES VM
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