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: 07 de outubro de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de setembro de 2021.
Assuntos principais – GT Sustentabilidade: MIT/OPL; Composteiras Comunitárias VM; - GT Áreas Verdes: Feira
Orgânica; Horta da Saúde/Passeio Ciclístico; Plantio, ação conjunta com Associação Palas Athena; - Crise
Energética e Hídrica; - Eleições Cades Regionais; - GT Patrimônio: 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 setembro 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 que estão sendo retomadas as agendas setoriais do MIT, com as 5 ações que foram
selecionadas e apoiadas: Projeto Composteira Comunitária Vila Mariana, SESC Empresas – Lixo Menos é Mais,
PPAC, Horta da Saúde e Santi Sustentável. O início será com a ação SESC Lixo Menos é Mais, retomando o
processo de desenvolvimento com as convergências das ações nas metodologias MIT e OPL. O próximo
encontro será no dia 29/10/21, e serão feitas as convocações dos grupos.
Projeto Composteira Comunitária Vila Mariana
Elisa Rocha relatou que este mês será celebrada a chegada a marca de 10 toneladas de resíduos compostados.
O projeto iniciado no Museu do Inseto e agora na Praça ao lado da Cinemateca, consta com cerca de 100
famílias envolvidas nos encontros semanais, sempre aos domingos às 10:30 hrs, com a colaboração das feiras,
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a organização dos restos das podas para incorporar nos resíduos orgânicos, e com as doações de materiais
para a montagem das leiras. Em breve será agendada uma data para a inauguração da próxima leira, e a
intenção é fazer um convite de participação ao Subprefeito da VM, e convidar também as pessoas que ainda
não conhecem esta ação. O comitê de Usuários da Praça tem se reunido mensalmente, sempre nas primeiras
quartas feiras do mês, e ainda se organizando e procurando uma maneira de publicizar esses encontros. O
projeto de Lei da Praça, ainda sem nome, está sempre sendo acompanhado, e em breve será chamada de
Praça Pablo Garcia Cantero.
- GT Áreas Verdes:
Feira Orgânica
Sergio Shigeeda relatou sôbre a necessidade de fazer um planejamento para melhorar a Feira Orgânica da
Avenida José Maria Whitaker, com mais barracas e também outros produtos, como alimentos para se
consumir no local, yakissoba por exemplo. Citou que seria o caso de se verificar uma autorização com os
feirantes já estáveis no local, e mencionou o interesse do pessoal da Horta Urbana Social em participar da feira
comercializando seus produtos. Sergio ficou de avançar nas conversas com as autoridades e colaborar para
incrementar a feira.
Horta da Saúde / Passeio Ciclístico
Sergio Shigeeda relatou inicialmente a visita feita pelo Armandinho Ferreiro e a Bruna de Oliveira da
Subprefeitura VM à Horta da Saúde, para tratar do assunto sobre o gradil frontal e as madeiras para a
estrutura das cisternas. Enfatizou a urgência da estrutura das cisternas em estado precário e com riscos de
desabar. Em seguida , Sergio relatou as atividades recentes de Educação Ambiental da Horta da Saúde.
- Dia 22/09/21, a Horta recebeu um grupo de 8 adolescentes com o gestor Sylvio, da Associação Santo
Agostinho - Parque Imperial para uma roda de conversa sobre horta e pequenas práticas. Os jovens
conheceram as cisternas, a composteira termofílica, as abelhas sem ferrão, circularam pela horta conhecendo
e experimentando algumas pancs, plantaram algumas mudas de manjericão e degustaram amoras direto do
pé.
- Dia 29/09/21 – Recebeu - se na Horta cerca de 24 crianças da CEI São Judas Tadeu, que vieram monitoradas
pelas professoras. Sergio conversou com as crianças sobre as atividades e a importância das Hortas, mostrou
as abelhas sem ferrão, o minhocário, e as crianças tiveram contato com as minhocas, e em seguida elas foram
para o canteiro e plantaram mudas de peixinho, araruta e batata.
- Dia 18/09/21 – Dia Mundial da Limpeza, foi realizado com o grupo da Horta, uma limpeza na área do PPAC,
abrangendo as ruas Décio, Mauro, Paracatu e Uvaias. Foram recolhidos vários tipos de resíduos como papéis,
embalagens plásticas, latas e muitas bitucas de cigarros. As ações foram divulgadas no site ODS da ONU, ACT
4SDGs.com.
- Dia 19/09/21 – foi realizada a reunião para tratar sobre o Pátio de Compostagem na região Vila
Mariana/Ipiranga, com a presença de 4 subprefeitos e o representante da Locat. O Subprefeito do Ipiranga
conseguiu um local numa área industrial no Ipiranga para a sua instalação.
- Dia 17/10/21 – Está previsto um passeio ciclístico, saindo às 8:30hrs da Horta da Saúde e indo até a Horta do
Ciclista no final da Av, Paulista, onde será realizado um plantio de algumas pancs e plantas forrageiras. Será um
comboio monitorado de bike, também com o pessoal do Ipiranga, e com o suporte do Bike na Porta para o
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aluguel das bicicletas. Está prevista a participação de em torno de 30 pessoas.
- Dia 20/10/21 – Está previsto o recebimento da ONG Lar das Crianças do bairro de Santo Amaro, para
conversar e conhecer a Horta da Saúde.
Plantio, Ação conjunta com a Associação Palas Athena
Sergio Shigeeda relatou sobre o convite da Associação Palas Athena para realizar um Plantio em homenagem a
ativista política do meio ambiente do Quênia Wangari Maathai, ganhadora do prêmio Nobel da Paz em 2004.
A intenção é também plantar uma árvore em homenagem a cada vítima ceifada pela pandemia do covid 19.
Seriam algo em torno de 580 000 mudas de árvores, plantadas com a ajuda de uma rede de colaboração,
articulada por bioma, em todo o Brasil. A ideia, ainda inicial de Sergio, seria realizar isso no Plantio Global de
2022, com a colaboração da Subprefeitura da VM, com todos os Cades, o SESC Vila Mariana, e com ampla
participação.
- Crise Energética e Hídrica
Nina Orlow fez o relato sobre o tema ressaltando a importância da Agenda 2030 e o Cades VM em assumir
essa problemática, divulgando e praticando as medidas para economizar água e energia elétrica; o que não
podemos é ficar alienados diante dessa grave crise. Nina citou a possibilidade de pedir para a Subprefeitura
VM divulgar os alertas de práticas para economizar água e energia elétrica, incentivar a captação de água da
chuva, fazendo uma conscientização de uso sem desperdício, e destacou a necessidade de encarar o ODS 6 Água Potável e Saneamento e o ODS 7 - Energia Limpa e Acessível. Nina lembrou também da proposta do
engenheiro Henrique Dias de Faria do instituto de Engenharia, de dar um curso sobre a captação da água de
chuva para reuso, como uma oportunidade de aprendizado sobre o assunto.
- Eleições Cades Regionais
Maria Helena de Godoy relatou que, conforme a reunião do Forum Verde as eleições serão em
novembro/2021 e o mais tardar no começo de dezembro/2021, e que precisamos aguardar as informações da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A Prodam que tem o conhecimento para isso está elaborando o
programa, e as eleições serão híbridas, online e presencial. Sergio Shigeeda salientou que seria desejável ter a
previsão da data com certa antecipação, para poder se preparar e contactar com os eleitores. Maria Helena
pediu para aguardar notícias em breve.
- GT patrimônio:
Casa Modernista
Carlo Corabi relatou que as reuniões com os membros gestores do Parque tem ocorrido todo mês, embora o
Conselho Gestor tenha sido praticamente dissolvido com a desistência de alguns membros. Com relação a
Área Verde, o Massah da Secretaria do Verde e Meio Ambiente continua fazendo o manejo necessário. No
geral as condições do Parque estão muito precárias, e por ser uma área tombada em três instâncias, qualquer
ação é complicada para ser executada, tanto as espécies como a arquitetura tem que obedecer o definido no
projeto original. O projeto de restauro da casa está caminhando e em negociação final com a Klabin. Carlo
informou que ocorrerá nova eleição para o Conselho Gestor do Parque, será candidato e que sua inscrição já
foi homologada. Aguarda o novo grupo que assumirá em breve, com planos de fazer um trabalho de
mobilização com o pessoal da região para atraí-los ao Parque. Carlo ficou de comunicar a data da eleição assim
que for definida, e pediu o comparecimento de todos na votação.
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Cinemateca
Carlo Corabi relatou que continua em negociação com a Sociedade de Amigos da Cinemateca para gerir a
Cinemateca, e que ainda não tem a OS para definir isso. A manutenção do acervo continua sendo feita sem
uma equipe técnica especializada e os riscos de perda permanecem.
3) Informes:
- Nina Orlow informou que conseguiu fazer o vídeo para o Act4SDGs e que deu tudo certo, Está elaborando
um cartaz com a experiência de cada um, e quem quiser acrescentar outras informações deve enviar para ela.
- Nina Orlow divulgou a iniciativa ODS para escolas, crianças e jovens, aberta para qualquer educador e
educando, com oficinas trabalhando com 6 ODSs e que é para todo o Brasil.
- Maria Helena citou o Plano de Educação Ambiental no PRE COP 26.
- Nina Orlow divulgou o ODS na Prática – Voluntariado e o Projeto Construindo Pontes, com o Athaide
Anacleto da SABESP. Live na sexta feira dia 08/10/2021, às 17:00hrs. Nina ficou de enviar o link no grupo.
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de outubro de 2021.
Assuntos principais: - GT Sustentabilidade: 1) É Com o Bairro; 2)Composteiras Comunitárias Vila Mariana; 3)
Virada ODS; 4) Lithopuntura na Praça da Chácara das Jabuticabeiras; GT Áreas Verdes: 5) Horta da Saúde /
PPAC / Outras Ações; - 6) Eleições Cades Regionais; - 7) Aprovação calendário Cades 2022; - GT Patrimônio: 8)
Atualização Processo de Tombamento 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 19:30 h, com os devidos agradecimentos pela
presença de todos. Próxima reunião 11/11/2021, às 17:30 h – 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
Andre Nakao
Carlo Corabi
Elisa Rocha
Lara Freitas
Luisa Catunda
Sergio Shigeeda
Página 4 de 5

VILA MARIANA

Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Poder Público
Cristina Abbi Jabour
Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera

Welton Santos
Sociedade Civil
Carolina Hanashiro
Cintia Ema Padovan
Melissa Pereira Liauw

_________________________________
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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