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: 02 de setembro de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de agosto de 2021.
Assuntos principais – GT Sustentabilidade: MIT/OPL; GT Áreas Verdes: Horta da Saúde, PPAC, Plantio Inter
Cades; - GT Sustentabilidade: Projeto Composteiras Comunitárias Vila Mariana; Feira Orgânica; Act 4SGDs; Eleições Cades Regionais.
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais, Pauta para a
próxima reunião/encerramento.
1. Aprovação da ata de agosto de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
- GT Sustentabilidade:
MIT/OPL
Lara Freitas relatou sobre o OPL e lembrou o que havia sido combinado em agosto, de se fazer uma devolutiva
apresentando o relatório final a todos os participantes e afirmou que já reorganizou a agenda para o segundo
semestre. O próximo encontro será no dia 24/09/2021 e todos serão chamados para conhecer os resultados,
dar um impulso nas ações e definir como caminhar daqui para a frente. As datas seguintes definidas para a
retomada no 2º semestre serão: 29/10/2021 e 26/11/2021. Sobre o MIT, Magda Beretta relatou que estão
buscando uma convergência do OPL com o MIT, e todos os participantes serão convocados por e-mail, e
enfatizou as datas mencionadas para os encontros. Lara Freitas destacou que, além de unir os dois grupos,
caso alguém que não acompanhou os encontros anteriores, mas gostaria de aderir e participar desse
processo, está convidado e será bem-vindo, e pode se manifestar no chat ou entrar em contacto.
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- GT Áreas Verdes:
Horta da Saúde
Sergio Shigeeda relatou que a as atividades da Horta, embora com menos pessoas, não parou durante a
pandemia e, agora com a maioria das pessoas vacinadas, a intenção é entra num ritmo mais normal
convivendo com a pandemia em declínio. Sergio levantou o seguinte problema surgido recentemente, uma
construtora que atua na região, comprou as casas no entorno da Horta e pretende construir prédios no local,
o que poderá prejudicar a incidência do sol da manhã no local, e também a captação da água de chuva feita
através do telhado da casa vizinha, que será demolida em breve. A ideia de Sergio é construir na horta um
quiosque, tipo bio-construção, e fazer a captação de água através da cobertura. Maria Helena lembrou que no
dia 15/09/2021 está marcada uma visita na Horta, junto com outros funcionários da Subprefeitura VM, para
tratar do fechamento frontal com gradil.
PPAC
Sergio Shigeeda fez um relato sobre as árvores que foram plantadas na rua das Uvaias no projeto PPAC:
1) Os Ipês amarelos que já floriram no ano passado, este ano floriram muito bem e mais bonitos ainda;
2) O Ipê rosa que foi substituído na ocasião da realização dos Jardins de Chuva, recentemente já apresentava
três flores;
3) As duas mudas de Cereja do Rio Grande ficaram lotadas de flores brancas, atraindo muitas abelhas, e já
apresentam alguns frutos;
4) As duas mudas de Uvaias estão com flores, e a plantada em frente ao edifício Vermont já com as duas
primeiras frutas;
5) Com relação aos Jardins de Chuva: estão muito bem, e os lixos são regularmente coletados com a ajuda de
alguns moradores locais, e procurando evitar o acumulo excessivo, que segundo Sergio, parece que incentiva
as pessoas que passam a jogar mais lixo. Lara Freitas lembrou que segundo o Guilherme Castagna, acumular
os resíduos no jardim é mais favorável do deixar chegar nos córregos, e seria uma forma de filtrar os lixos
grossos e os finos. Sergio lembrou do dia Mundial da Limpeza, que será comemorado no dia 18/09/2021, e
mencionou a possibilidade de se organizar alguma ação nesse sentido.
Plantio Inter Cades
Sergio Shigeeda citou que já vem fazendo isso com alguns parceiros da Penha, Ermelino Matarazzo, Artur
Alvim e Moóca, e que na próxima gestão, a sua intenção é olhar mais para as bordas de São Paulo,
incentivando os Cades menores a começar a plantar, fazer compostagem, criar hortas e feiras orgânicas,
ajudando-os na mobilização das pessoas e fortalecendo-os, para que possam atrair a atenção também do
Poder Público.
- GT Sustentabilidade:
Projeto Composteiras Comunitárias Vila Mariana
Magda Beretta relatou que a Composteira já está com 89 participantes no whatsapp, e com mais de 40
famílias participando regularmente. No ultimo domingo foram compostados 202 kg de resíduos; cada
encontro é um momento especial, um local de troca, uma oportunidade de conversar com os vizinhos, alguns
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levam embalagens limpas de leite para doação, outros guarda-chuvas quebrados para reaproveitamento, por
exemplo. Atualmente está sendo alimentada a leira nº 6, e o total compostado já passou de 7 toneladas de
resíduos. Levando em consideração o material seco que os condomínios fornecem e madeiras que são
recicladas, deixaram de ir para o aterro sanitário mais de 20 toneladas. Todo domingo chegam novos
participantes. Existe uma grande demanda por serrapilheira, e a conselheira pediu para que a Subprefeitura
VM continue a dar apoio a este fornecimento. O composto da última leira foi usado para fazer micro
contenções em torno de árvores, para evitar o escorrimento com a água da chuva, e também nutrir o solo. O
Comitê da Praça planeja cuidar da praça de forma ampla e educativa, realizando oficinas para orientar e
preparar as pessoas para criar mais composteiras em outras praças, disseminando essa ideia, e que se alguém
tiver interesse nisso e precisar de ajuda, estão todos à disposição. Mais informações podem ser obtidas em
https://www.facebook.com/ecobairrovilamariana e no instagram @ecobairro.vilamariana. Ainda sobre esse
tema de Sustentabilidade e Resíduos, Sergio Shigeeda relatou sobre as conversas com o Thiago do Cades
Ipiranga, sobre o Pátio de Compostagem na região, com todas as Subprefeituras, a Locat e os Cades,
envolvidos nesta ação inter Cades, e que foi agendada uma reunião no dia 13/09/2021, às 18:00hrs , e estão
todos convidados a participar.
Feira Orgânica
Maria Helena relatou que ela, a Bruna de Oliveira e o Armandinho Ferreiro, estiveram na feira orgânica da rua
José Maria Whitaker na quarta feira, dia 01/09/2021, e que a feira está bem organizada, conversaram com os
feirantes e está tudo resolvido com relação ao problema com o cuidador do estacionamento. Foi questionado
pelos feirantes, a colocação de sanitários químicos no local, e ela ficou de verificar, embora seja remota essa
possibilidade. No sábado dia 11/09/2021, a visita será na feira orgânica da rua Curitiba, que também tem
problemas com os cuidadores do estacionamento. Maria Helena citou que a Bruna preparou uma matéria
sobre a feira e divulgou no instagram da Subprefeitura VM e no facebook.
Act 4SDGs
Nina Orlow fez os relatos sobre os temas relacionados com os ODS. Nina que faz parte do Movimento Nacional
ODS de São Paulo, e informou que com a campanha ODS, cada dia será discutido um dos ODS, a seguir
acontecerá a semana ODS na prática, com a divulgação dos ODS a nível nacional em todos os sites e redes.
Começando com o ODS 1, vai até o dia 19/09/2021. Informou ainda que tem um termo de adesão no site e só
poderá fazer divulgação quem estiver inscrito, e tudo que for divulgado será replicado. Com a comemoração
do lançamento da Agenda 2030, surge a oportunidade de divulgação no site da ONU: https://act4sdgs.org/, de
17 a 28/09/2021. Segundo Nina, a ideia é de cada um gravar um vídeo de no máximo 30 segundos, citando o
nome, falando o que está fazendo, onde está atuando, e mostrando o número do ODS desse trabalho. Nina se
encarregou de receber todas essas gravações, reunir todos eles num único vídeo, e colocar no youtube para
divulgação na ONU. Qualquer pessoa pode divulgar o que faz, desde que tenha relação com os ODS.
Sobre o Festival ODS, Nina relatou que foi muito bom com muitas palestras interessantes, e algumas ainda
estão abertas e disponíveis para quem quiser assistir. A partir do Festival, surge agora uma oportunidade para
as crianças com educadores para acompanhar e divulgar, e está aberta para o Brasil todo. Será uma atividade
sociocultural e ambiental cujas premiações serão notebooks.
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- Eleições Cades Regionais
Sergio Shigeeda mencionou o seu grande empenho nas eleições incentivando e orientando as votações, e a
sua decepção com o cancelamento, relatou que a plataforma Participe+ tem que ser melhorada no todo.
Magda Beretta citou a experiência com a plataforma Participe+ na consulta pública do PPAC, onde achou a
plataforma muito rígida e inadequada para as eleições. Foram citadas várias dificuldades enfrentadas, e muitas
falhas foram apontadas. Maria Helena relatou que a plataforma foi criada pela Prodam e terceirizada pela
Prefeitura. É a primeira vez que é realizada uma eleição unificada e online, é uma política pública, e foi um
grande e importante passo na Prefeitura, para o funcionamento do Cades e para o Conselho de Parques. A
Maralina da Secretaria do Verde e Meio Ambiente ainda não deu nenhuma nova informação e Maria Helena
pediu a todos para aguardar.
3) Informes:
- Lara Freitas informou o seguinte: O Pátio de Compostagem da Lapa está ameaçado. Pediu para divulgar a
#patiodecompostagem. Na sexta feira, 03/09/2021, às 8:00hrs, várias pessoas estarão na Av. José Maria de
Faria,487 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – cep 05038-190, para abraçar o Pátio de Compostagem. Lara citou
a carta abaixo-assinado e pediu para que todos os Cades assinem a favor para manter o Pátio, que é o primeiro
em São Paulo, atende 26 feiras livres, e beneficiou toda a cidade. Falou da necessidade de mobilizar toda a
base e todas as redes e se unir em prol dessa questão: #patio fica, #nem um dia sem compostagem. Nina
Orlow sugeriu que a Agenda 2030 também desse apoio a esse abaixo-assinado. Sergio Shigeeda citou o caso
da Horta das Flores, que vive esse mesmo conflito entre área verde e habitação, uma batalha que já vem de
longa data.
- Lara Freitas fez um convite a todos: Venha fazer parte do ciclo Gaia Viva. Pela primeira vez em português, um
programa EDE do Gaia Education em uma versão online, onde os conteúdos das 4 dimensões de
sustentabilidade, são compartilhados entre educadores e participantes, no ambiente virtual (zoom) . São mais
de 40 educadores incríveis apresentando temas e propostas que tornam esse ciclo, um espaço de
aprendizagem que te inspira e apoia a direcionar suas escolhas de forma consciente, para que estejam
alinhados com princípios que cuidem, recuperam e promovam a vida. A proposta é aliar a nossa experiência
anterior com a tecnologia , permitindo que participantes de diferentes partes do globo possam se conectar,
simultaneamente nesse formato inovador. O ciclo Gaia Viva se inicia dia 09/09/2021, inscrições até o dia
05/09/2021 em bit.hj/gaiaviva21_inscriçao.
- Nina Orlow informou: ACT 4SDGs : https://act4sdgs.org/ - de 17 a 28/09/2021
- Sergio Shigheeda informou sobre o Plantio na Mauro.
- Magda Beretta fez um relato sobre a situação da Chácara das Jabuticabeiras. Processo de tombamento: A
área encontra-se protegida pela APT 11/2019 desde setembro de 2019, e as regras de tombamento definitivo
estão em debate desde então. Em julho de 2021, após profundo estudo realizado pelo DPH, foi apresentada a
minuta do tombamento, que recebeu dois votos favoráveis dos dois relatores, os representantes do IAB e da
SMUL. O tombamento definitivo foi reafirmado como inconteste. O loteamento no qual inserem-se esses lotes
fazem parte do loteamento histórico projetado por Francisco Prestes Maia em 1925, além disso, parte dos
lotes encontram-se em área de APP, visto a área ser local de nascentes do córrego Guariba, que pertence à
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bacia do Sapateiro e que abastece os lagos do Parque Ibirapuera, para depois desaguar no Rio Pinheiros. Como
se não bastasse, o loteamento possui rede de infraestrutura e viário incompatíveis com empreendimentos de
grande porte. Estará o interesse particular sendo sobreposto ao interesse coletivo? Tal alteração injustificada
leva a perda irreparável para a ambiência que se deseja preservar. Esta perda é comprovada pelos estudos
técnicos. O Conselheiro da SMUL foi enfático em sua explanação em 05 de julho de 2021, limitando a altura
máxima de 10 metros nessa quadra. Durante a 738ª reunião do CONPRESP (23 agosto 2021), os conselheiros
da OAB e do CREA apresentaram nova avaliação técnica, o que não foi aprovado pela maioria dos conselheiros,
O coletivo Chácara das Jabuticabeiras havia entregue documento com sugestões de melhoria da minuta na
semana anterior, e não foi posto em discussão. A deliberação foi adiada pois a conselheira suplente do SMUL
(U) pediu vistas.
- Magda Beretta lembrou da revisão do Plano Diretor, e citou a participação no Plano de Metas com o
Composta e Cultiva, onde várias propostas foram inscritas e nenhuma foi contemplada.
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de setembro de 2021.
Assuntos principais: - GT Sustentabilidade: 1) MiT / OPL; 2)Composteiras Comunitárias Vila Mariana; GT Áreas
Verdes: 3) Horta da Saúde/Passeio Ciclístico; 4) Plantio Ação Conjunta com Palas Athenas- 5) Revisão do Plano
Diretor; 6) Crise Energética e Hídrica; 7) Eleições Cades Regionais; - GT Patrimônio: 8) Chácara das
Jabuticabeiras; 9) 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 07/10/2021, às 17:30h – Local: plataforma online Google Meet.
PARTICIPANTES PRESENTES:
Subprefeitura VM
Caroline de Souza Moretti
Bruna Anielle Lopes de Oliveira
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Lara Freitas
Magda Beretta
Sergio Shigeeda
Liuisa Catunda
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Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Poder Público
Cristina Abbi Jabour
Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera

Sylvia Mielnik
Sociedade Civil
Carolina de Lima Puccini
Carolina Hanashiro
Cintia Ema Padovan
Henrique Dias de Faria
Isaura Leite
Luciane Muruzaki
Melissa Pereira Liauw
Patricia de Almeida

_________________________________
Presidente: Luis Felipe Miyabara
Subprefeito _Vila Mariana

__________________________________
Elza Kusaka
1ª secretária CADES VM

__________________________________
Maria Helena Sozzi de Godoy
2ª secretária CADES VM

Página 6 de 6

