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: 05 de agosto de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de julho de 2021.
Assuntos principais – GT Sustentabilidade: Comitê de Usuários de Praças/Gestão Participativa de Praças; GT
Áreas Verdes: Plantio da Comunidade Mauro, Plantio do Fernando de Almeida; - GT Sustentabilidade:
MIT/OPL; Composteira Vila Mariana; Festival ODS; - 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 julho de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
- GT Sustentabilidade:
Comitê de Usuários de Praças/Gestão Participativa de Praças
Elisa Rocha fez uma apresentação de vídeos explicando a lei de Gestão Participativa de Praças, e relatou que
ela foi instituída no Município de São Paulo pela lei 16.212 de 2015, e teve algumas alterações pela lei 16.868
de 2018. Os objetivos da Gestão Participativa de Praças é buscar a sustentabilidade do espaço urbano, em
função da saúde, valorização do meio ambiente, a valorização do patrimônio ambiental histórico, apropriação
pela comunidade dos espaços públicos que possam fornecer equipamentos urbanos adequados, a valorização
do espaço, sensibilização e conscientização do uso coletivo e da convivência, visando a melhoria da qualidade
de vida. Dentro dos princípios da lei, será mais focada a parceria entre o setor público, a sociedade civil e o
setor privado, envolvendo assim todas as esferas em prol do bem comum. Os instrumentos para a Gestão
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Participativa são três: 1) a consulta pública dos projetos antes de serem implantados, que deve ser feita
sempre para que a sociedade possa participar.;2) os Comitês de Usuários; 3) o cadastro de Praças, atualizado
para que as pessoas possam conhecer todos os espaços públicos em cada subprefeitura. O item a ser tratado
hoje será sobre os Comitês de Usuários de Praças, que podem ser formados por iniciativa dos munícipes que
se reunem e contribuem voluntariamente. As funções dos Comitês são, contribuir com a gestão das praças,
propor projetos, reformas, opinar sobre temas de cooperação, opinar sobre mobiliários , acompanhar os
serviços prestados pela Prefeitura, opinar sobre plantios . É ainda um tema novo, a ser integrado na gestão da
administração pública. Na prática, foi solicitado o registro da praça ao lado da Cinemateca, que ainda não tem
nome, embora exista um projeto de lei para ser nomeada de Pablo Garda Cantero, com 10 membros
participantes. Tais Dutra , advogada assessora jurídica da Subprefeitura VM, informou que como se descobriu
depois que a Praça não tinha nome, ela estava classificada como área verde não nominada, mas já foi
solicitada a regularização e em breve sairá a portaria com tudo correto. Antes disso a Praça era chamada de
Keniche Nakagawa , mas descobriu-se que esse nome se tratava somente de uma pequena ponta da praça.
Elisa citou que foi realizada uma celebração comunitária na Praça, com uma mesa de trocas de mudas e obras
de arte trazidas pela comunidade. No local tem também uma pequena horta com mudas doadas pelo
comércio local. Foi colocada na Praça uma placa com o número do SEI para quem quiser se informar, e
recebeu também a placa do Sampa+Rural por causa da Composteira com bons resultados, com a participação
de moradores locais na gestão de resíduos sólidos. Os Comitê tem reuniões mensais , já foram realizadas duas
e a próxima será em setembro.
- GT Áreas Verdes:
Plantio da Comunidade Mauro
Sergio Shigeeda relatou que a Tati da Comunidade Mauro já vinha tratando com a Subprefeitura VM sobre
este Plantio da Comunidade, e questionou se quem forneceria as mudas, seria a Subprefeitura ou a Secretaria
do Verde e Meio Ambiente. O Subprefeito Luis Felipe esclareceu que existe uma restrição legal, e para os
plantios é sempre a Secretaria do Verde que fornece as mudas, mas que no momento se encontra com
problemas de contrato. Lisley, a Agronoma da Subprefeitura VM, falou que a Subprefeitura pode fazer as
remoções de árvores mortas ou as que eventualmente foram plantadas em locais inadequados, e solicitou ao
Sergio que faça uma lista com as espécies que deseja. Ficou então combinado de Sergio apresentar uma lista
prévia das espécies para o local. O desejo nesse plantio seria ter a participação da sociedade civil envolvendo
as crianças da Comunidade.
Plantio do Fernando de Almeida
Sergio Shigeeda relatou que está verificando a situação da Praça Soichiro Honda, e se seria o caso de se criar
um Comitê de Praça e como seria a relação, uma vez que já existe um adotante da Praça. Falou da intenção do
Fernando de realizar um plantio em homenagem a sua mãe doando cerca de 20 mudas de espécies nativas e
frutíferas. A proposta de Sergio seria de fazer uma manutenção na Praça, que é um lugar de passagem e com
moradores de rua que depredam as árvores e quebram seus galhos para fazer fogueiras, e seria o caso de se
plantar árvores com DAP maiores, Sergio ficou de aprofundar as conversas com a Subprefeitura e falou que a
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criação do Comitê seria muito bom.
- GT Sustentabilidade:
Lithopuntura da Subprefeitura VM
Welton Santos relatou sobre a Lithopuntura da Subprefeitura VM, fazendo um relato sobre o tema. Durante a
gestão do Benedito Mascarenhas na Subprefeitura VM, foi doado um projeto, com uso de laboratórios e
técnicas que analisam a doença da terra, para ser feita a Lithopuntura. Foi proposto um projeto para a
Subprefeitura da Freguesia do Ó, onde ocorreu um excedente de rochas e houve uma doação de rochas para a
Subprefeitura VM, envolvendo o antigo Subprefeito Fabrício Cobra, que tem algum conhecimento do trabalho
com a frequência da terra e acatou a ideia, e então foi feita com uma dessas rochas a Lithopuntura no terreno
da Subprefeitura VM, e as outras rochas excedentes ficaram guardadas no estacionamento da Subprefeitura,
com a permissão do Subprefeito. Mais recentemente ocorreu uma oportunidade de se fazer esse mesmo
trabalho na Chácara das Jabuticabeiras, doando uma dessas rochas excedentes, e para surpresa, quando se foi
verificar na subprefeitura VM as rochas não estavam mais lá, e a Lithopuntura feita também não existia mais e
ninguém sabe o que ocorreu durante esse período de pandemia, com muitos funcionários ausentes no local
de trabalho. Sendo assim, Welton questionou se existe a possibilidade de colocar outra rocha e refazer a
Lithopuntura . Segundo relatou as rochas são selecionadas e analisadas com muito carinho, e ele pretende
colocar outra rocha e resgatar o bem-estar local, resgatando também todas as iniciativas sustentáveis que
haviam sido implantadas na Subprefeitura. Sergio Shigeeda citou o desaparecimento da caixa de abelhas sem
ferrão doadas pelo Marc. O Subprefeito Luis Felipe se propôs a levantar o quê ocorreu com a colaboração da
Caroline Moretti e encontrar respostas para o ocorrido.
MIT
Magda Beretta relatou que as atividades do MIT estão sendo retomadas, e serão organizados os encontros
com o Plano de Ação das cinco ações que foram selecionadas : 1)Projeto de Compostagem VM, 2)Lixo Menos
é Mais – SESC VM, 3) PPAC, 4)Horta da Saúde e 5)Escola Santi Sustentável. Nos casos do Projeto de
Compostagem VM e Escola Santi Sustentável, como são ações que participaram do OPL, terão um processo
diferente das demais ações, a agenda está sendo organizada.
OPL
Lara Freitas relatou que o relatório do Plano de Ação foi entregue no dia 16/08/21. foi organizado todo o
processo num documento com todas as Ações desenvolvidas , e mais tarde poderá realizar uma apresentação
específica para todos os participantes, fazendo uma devolutiva do resultado final. Foi realizada uma conexão
com o MIT, usando as duas metodologias e com resultados muito interessantes, onde se trabalharam
intensamente o Poder Público, a Subprefeitura e o Cades, com todos os registros e resultados nas versões em
inglês e português do que foi desenvolvido e os indicadores que foram levantados para as propostas. Está tudo
registrado para cada um dos princípios que foram discutidos. Agora no segundo semestre será definida uma
agenda para dar continuidade, com um Plano de Ação específico para o Projeto de Compostagem VM e Escola
Santi Sustentável, e serão vários passos para colocar tudo isso em prática. Lara apresentou um exemplo para
ilustrar a sua fala.
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Elisa Rocha comentou que é um processo que teve início, e é uma atividade permanente e que, estão todos
convidados a dar sequência e aberto para que novos dados, que virão para enriquecer, sejam incluídos.
Composteira Vila Mariana
Magda Beretta relatou que o Projeto da Composteira tem sido um sucesso, está compostando um volume
cada vez maior, com a participação de um grupo bem diversificado, com cerca de 89 participantes no
whatsApp. Atualmente a média semanal de alimentação está em torno de 200 kg de resíduos. Cintia Ema
Padovan destacou a importância de enriquecer e manter a fertilidade do solo. Elisa Rocha relatou que a
Compostagem Comunitária abriu a porta para várias outras ações como, enriquecimento ambiental do solo,
união da comunidade, recuperação da natureza em todos os aspectos; as coisas vão se multiplicando e muitas
riquezas são conquistadas com a participação das pessoas. Todos foram convidados a visitar e sentir tudo isso
ao vivo, os encontros são sempre aos domingos, às 11:00hrs, na Praça na Sena Madureira perto da
Cinemateca.
Festival ODS
Nina Orlow fez o seguinte relato: O festival ODS que acontecerá entre os dias 09/08/21 a 13/08/21, tem como
foco trazer a prática dos ODS nas Empresas, nos Governos, nas Escolas e nas Universidades. Nossa missão
envolve trazer os que dão voz ao desenvolvimento sustentável e criar dinâmicas colaborativas para que pósevento, parcerias surjam e benchmarks sejam usadas como referência. Tudo é gratuito e online e a Prefeitura
de São Paulo terá uma participação sobre cidade sustentável. Nina convidou a todos a se inscreverem e
participarem, serão muitas atividades, inclusive com prêmios, sendo esperado cerca de 40.000 participantes.
Eleições Cades Regionais
Maria Helena relatou sobre as eleições Cades, que serão realizados através do Portal Participe+, chamando a
atenção de todos os eleitores para ficarem atentos ao se cadastrarem, com o endereço no Participe+, que
precisa estar dentro do Distrito da Subprefeitura da Vila Mariana: Vila Mariana, Moema e Saúde. Como não
sabemos os limites de abrangência do Distrito, foi sugerido verificar antes o endereço no GeoSampa,
utilizando o CEP, e confirmando se está dentro do Distrito da VM. Maria Helena informou que durante o
período de votação, das 00hrs do dia 21/08/21 até as 23:59hrs do dia 23/08/21, será possível alterar o voto,
ou seja, até a finalização do processo eleitoral. Haverá plantão em todas as Subprefeituras Regionais, com
computador disponível para a votação de quem não tem internet, das 10:00hrs às 16:00hrs no dia 21/08/21, e
a pessoa tem que vir com o cadastro feito no portal Participe+. O resultado final das eleições será divulgado no
dia 01/09/21.
- GT Patrimônio:
Casa Modernista
Carlo Corabi informou que conversou com o Arquiteto, autor do projeto de restauro da Casa, para confirmar
algumas informações, e o projeto está sendo encaminhado mas ainda não tem nada confirmado e assinado.
Uma das sugestões era que, devido ao alto custo da obra dividir em etapas, mas segundo ele não será
necessário, pois sendo a Klabin uma fundação ela tem os recursos necessários. Com relação às áreas verdes,
foi solicitado ao Cartum para fornecer o projeto de levantamento arbóreo do local, pois como algumas árvores
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estão caindo se faz necessário a manutenção constante, e cada planta suprimida tem que ser compensada e
reposta. Carlo informou também que haverá eleição para o Conselho da Casa Modernista, serão 4 vagas
titulares e 4 suplentes, convidou todos para se candidatarem, pois é importante que hajam candidatos
suficientes para que a eleição ocorra. Ainda não tem uma data definida, mas possivelmente será próxima das
eleições do Cades, e as inscrições poderão ser feitas pelo site da Casa Modernista.
Cinemateca
Carlo Corabi informou que, como pegou fogo na unidade da Cinemateca da Vila Leopoldina, todo o acervo que
restou será transferido para unidade da Vila Mariana, e que um vereador está propondo uma Ação Criminal
contra o Secretário da Cultura do Brasil, Mário Frias, por negligência. Carlo falou também que no dia 07/08/21,
ocorrerá uma manifestação em frente a Cinemateca VM, das 14:00 às 17:00hrs, contra esse descaso e
abandono. O Subprefeito da VM Luis Felipe acrescentou que, a Subprefeitura da VM e a Secretaria de
Segurança Urbana, através da defesa civil está programando uma vistoria na Cinemateca VM para verificar as
condições de segurança uma vez que o prédio é da Prefeitura do Município de SP.
3) Informes:
- Lara Freitas informou sobre a Semana Ecobairro. O Programa Permanente Ecobairro fará 17 anos em agosto,
e para celebrar preparamos uma agenda com conversas online que vão aprofundar cada eixo do nosso DNA,
com os seguintes temas: Educação, Ecologia, Comunicação, Cultura, Politica, Economia, Saúde e
Espiritualidade. Serão bate papos que chamamos de ecodiálogos com especialistas e praticantes em, acima de
tudo, polinizar boas ideias a fim de construirmos bairros e cidades mais sustentáveis e regenerativos. https://
fb.me/e/2us.JIL70m.
- Nina Orlow informou que setembro é o mês de aniversário da Agenda 2030 e pediu para inscreverem as
ações.
- Cintia Ema Padovan informou que sente falta de esclarecimentos e divulgação da Cinemateca, e que antes de
ser um Centro Cultural, a Cinemateca é um Centro de Documentação e ali estão todos os registros
cinematográficos brasileiro. Lembrou também que a Cinemateca possui o quinto maior acervo do mundo. .
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de agosto de 2021.
Assuntos principais: - GT Áreas Verdes: 1) Horta da Saúde; 2) PPAC; 3) Plantio Inter Cades; - GT
Sustentabilidade: 4) MiT / OPL; 5) Projeto Composteiras Comunitárias Vila Mariana; 6) Feira Orgânica; 7) Act
4SGDs; - 8) Eleições Cades Regionais; - GT Patrimônio: 9) Casa Modernista/Cinemateca.
- Informes/Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos; Ações/Providências. Pauta da próxima
reunião. Encerramento.
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Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 19:30h, com os devidos agradecimentos pela
presença de todos. Próxima reunião 02/09/2021, às 17:30h – Local: plataforma online Google Meet.
PARTICIPANTES PRESENTES:
Subprefeitura VM
Armandinho Ferreiro
Caroline de Souza Moretti
Bruna Anielle Lopes de Oliveira
Sueli Rezende Pereira da Silva
Tais Dutra
Lisley Araujo Silva
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Andre Nakao
Elisa Rocha
Lara Freitas
Magda Beretta
Sergio Shigeeda
Carlo Corabi
Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera

Welton Santos
Sylvia Mielnik
Sociedade Civil
Carolina de Lima Puccini
Cintia Ema Padovan
Elaini C.G. da Silva
Graziela Sarmento
Henrique Dias de Faria
Ivan Martins
Jane Fátima Oliveira
Luciane Muruzaki
Melissa Pereira Liauw
Patricia de Almeida
Ricardo de Cesaris Pivato
Rubens Andrade
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___________________________________
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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