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: 08 de julho de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de junho de 2021.
Assuntos principais - GT Áreas Verdes: Arboristas Urbanos; PPAC – Reivindicação do Edifício Claudia; Horta da
Saúde; Plantio com Patrocínio do Fernando de Almeida; - GT Sustentabilidade: MIT/OPL; Composteira Vila
Mariana; Chácara das Jabuticabeiras; - Eleições Cades Regionais; - Orçamento PLOA.
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais, Pauta para a
próxima reunião/encerramento.
1. Aprovação da ata de junho de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais

- GT Áreas Verdes:
Arboristas Urbanos
Carlo Corabi relatou a proposta que surgiu num curso de Arboristas Urbanos: a ideia seria ter um responsável
pelas árvores do quarteirão em que reside, e que fizesse uma vistoria nas árvores pelo menos uma vez por
mês, anotando dados, tirando medidas e outras informações relevantes sobre as árvores, que seriam enviadas
para um banco de dados onde ficariam catalogadas e poderiam ser verificadas as providências necessárias.
Seria uma proposta baseada no grupo Arboristas Urbanos do Rio de Janeiro e que seria adaptado para São
Paulo. Carlo falou que é algo ainda inicial, que pretende aprofundar e amadurecer o assunto e em breve ter
uma proposta mais consolidada.
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PPAC – Solicitação do Edifício Claudia
Sergio Shigeeda relatou a solicitação dos moradores do Edifício Claudia na rua das Uvaias n° 52, sobre a
sinalização local de trânsito. Trata-se da localização da placa de “proibido estacionar” em frente ao edifício, no
terceiro poste a partir da rua Décio, o pedido dos moradores é para que a placa seja deslocada para o
segundo poste, que cumpre a exigência da legislação que é de 5.00m de recuo da esquina, e facilita o
estacionamento de ambulância (sem incidir em multas) em frente ao prédio cuja população de moradores
idosos é grande e a necessidade de ambulância ocorre com certa frequência. Lara Freitas citou a necessidade
de solicitar o projeto do CET para o conhecimento e registro no SEI – Sistema Eletrônico de Informações, e que
para o PPAC o CET se ateve à sinalização horizontal, ou seja, faixas de travessias para pedestres. Sergio citou
que a mesma situação ocorre do outro lado da rua e que o deslocamento da placa também seria favorável.
Maria Helena de Godoy se prontificou a acompanhar o assunto na prefeitura e solicitou o envio de
documentos referentes.
Horta da Saúde
Sergio Shigeeda citou a visita a Horta da Saúde feita pelo chefe do gabinete Alexandre Macaroni Nardy e da
supervisora Carolina Moretti, e reforçou a demanda solicitada na ocasião, que seria a colocação do gradil de
fechamento frontal da horta, e o fornecimento das vigas estruturais e das tábuas de apoio, das sisternas e do
pergolado lateral. Sergio pediu urgência e enfatizou que esta é a primeira vez que faz uma solicitação de
material à Subprefeitura da Vila Mariana. Ficou combinado de Sergio enviar para a Maria Helena de Godoy,
todos os documentos referentes à solicitação, para que sejam encaminhados às autoridades competentes da
Subprefeitura VM.
Plantio com Patrocínio de Fernando de Almeida
Sergio Shigeeda falou que conversou com Fenando de Almeida Barreto, e relatou a intenção dele de patrocinar
um plantio de árvores num local público, em homenagem a sua mãe, com a possibilidade de patrocinar cerca
de 20 mudas entre exóticas, frutíferas e nativas . A proposta de Sergio seria de realizar, quando for possível
devido a pandemia, uma manutenção na Praça Soichiro Honda, com plantio e reposição de algumas árvores
que foram danificadas ou arrancadas por moradores de rua que frequentam o local, fazendo assim uma
regeneração da área.
- GT Sustentabilidade:
MIT / OPL
MIT - Magda Beretta relatou que, após a seleção das 5 ações a serem apoiadas, o MIT deu uma parada
durante os meses de junho/julho para uma dedicação mais focada no OPL-One Planet Living, a nova iniciativa
sustentável com a Bio Regional, e que o MIT provavelmente será retomado em agosto.
OPL – Lara Freitas relatou que foi feita toda a preparação, e em 1º de junho ocorreu um pequeno encontro, e
em seguida foram mais 4 passos para a preparação e elaboração do plano de ação. O primeiro encontro
começou envolvendo todos que já estavam caminhando juntos no MIT, e o mapeamento das iniciativas locais
comprometidas com a sustentabilidade, representando diversos trabalhos, tanto do poder público como da
sociedade civil, dando início à jornada com esse grupo de olhares diversos. O primeiro passo seria identificar
os desafios e oportunidades em cada um dos dezprincípios da metodologia e a partir daí ter a definição dos
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objetivos identificados e ter uma visão integral do território. Terminada esta etapa, realizou-se uma seção
especial para conversar sobre quais indicadores das ações ajudam a mensurar o grau de avanço, e fazer um
balanço durante este ano, trabalhando especificamente na escala local. Com muitas ações possíveis, é
importante procurar entender aquelas com condições de serem apoiadas e realizadas. O próximo passo dessa
jornada será consolidar um documento síntese e depois fazer uma apresentação para as pessoas que
contribuiram para que isso acontecesse. Magda Beretta complementou que esse documento síntese deverá
ser entregue até o dia 17/07/21 para a coordenação do OPL, e que ficou muito interessante, com muitas ações
na Vila Mariana.
Composteira Vila Mariana
Magda Beretta fez o seguinte relato: tendo recentemente sido solicitado o Comitê de Praças e estando a
Composteira localizada dentro da Praça Keniche Nakagawa, foi marcada uma reunião conjunta do Comitê e a
Composteira , para realizar um plano de ação pensando na Praça como um todo. Já com 4 leiras, agora abrindo
a 5ª. Está sendo proposto um novo formato, e localização, em função da declividade do terreno local, em que
a leira será montada na parte superior da praça próxima da calçada. Lara Freitas complementou mencionando
que, além de desviar 50% dos nossos resíduos de ir para os aterros sanitários, serão gerados compostos
orgânicos essenciais para nutrir o solo. O que for produzido na praça deverá ser revertido para o próprio local.
Como pela declividade a chuva leva os nutrientes para locais abaixo, com as leiras sendo feitas mais acima na
praça e com escalonamentos para reter a água da chuva, os nutrientes permanecerão na própria praça
enriquecendo o solo e possibilitando a realização de plantios no local.
Chácara das Jabuticabeiras
Magda Beretta relatou que o processo foi iniciado em 2019, e depois de dois anos, a votação do parecer do
DPH foi marcada para o dia 05/07/2021. Com a mobilização de muitas pessoas, meios de comunicação,
publicação na Folha de SP, reportagem na Globo, a votação chamou muito a atenção geral e com isso teve a
participação de muitas pessoas , em torno de 219, e os Conselheiros que pediram essa seção extraordinária só
para votar o parecer, sentiram toda a pressão dessa grande reverberação não esperada. Após o parecer
favorável ao tombamento, um dos Conselheiros pediu vistas do processo, em seguida mais um, e mais dois
pretendiam pedir, sendo assim o processo foi interrompido novamente e nova votação ficou marcada para o
dia 23/08/21. Tem também a questão do remembramento de lotes, cuja alteração seria desejável e consta
no relatório. Magda solicitou a participação de todos e falou que pretende fazer reuniões para resolver como
se organizar e pediu para todos seguirem a Chácara das Jabuticabeiras no Instagram. Maria Helena de Godoy
enfatizou a necessidade de se fazer uma força tarefa para pressionar o parecer favorável ao tombamento .
Eleições Cades Regionais
Nina Orlow citou a recente reunião da Agenda 2030 em 05/07/2021, focada nas eleições dos Cades Regionais
para esclarecer e incentivar as participações nas eleições dos Conselhos, que será diferente neste ano com
eleições simultâneas online para todos os Cades. Sergio Shigeeda relatou nessa reunião como foi o seu início
contando a história da Horta da Saúde. Segundo Nina, certas regiões estão com baixa adesão e ela está
procurando conversar com pessoas que possam dar uma força. Citou o caso de uma pessoa muito desanimada
com o conselho local, onde foi possível perceber que as pessoas confundem as pretensões socio ambientais
locais com as questões da cidade, do Estado, e a necessidade de trazê-las para as questões que são possíveis
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de se fazer localmente. E que, apesar da baixa adesão e as dificuldades do Participe+, as eleições precisam ser
realizadas neste ano, pois no próximo ano teremos eleições gerais com muitas divergências partidárias entre
as pessoas. Nina mencionou que ela e Sergio Shigeeda participaram de uma audiência pública sobre como
fortalecer os Conselhos das Prefeituras, onde foi conversado sobre a capacitação dos Conselheiros, e sugeriu
também a capacitação dos Subprefeitos, pois muitas queixas são feitas sobre a atuação das Subprefeituras. As
pessoas mais experientes precisam ajudar e esclarecer como funciona o Cades e o Regimento Interno, e que
seja feita uma adaptação para cada realidade. Nina prometeu postar os vídeos de divulgação no youtube , no
chat e pediu para todos continuarem divulgando as eleições. Sergio Shigeeda falou sobre as dificuldades em
algumas Regionais e do pessoal do Conselho de Parques que desejam eleições presenciais, relatou ser muito
bom ter uma renovação e que tem proposto de se fazer ações entre os Cades Regionais, para dar mais força
para outros Cades, principalmente os da periferia como Sapopemba, Capela do Socorro, Cidade Ademar e
outros com certas dificuldades. Falou ser necessário começar pequeno, por baixo, com hortinhas e
composteiras e fazendo o que é possível. Maria Helena enfatizou citando a necessidade de aprender como
trabalhar com o governo local, do micro para o macro. Nina também reforçou dizendo que quando o prefeito
escuta, faz toda a diferença, o processo se torna deliberativo.
Orçamento PLOA
Nina Orlow relatou que o PLOA é muito importante e insistiu ser necessário todos acessarem o participe+ e
votar nas iniciativas da Vila Mariana, pois aquilo que está no orçamente e existindo o recurso, precisa ser
votado e viabilizado, e agora é a hora para isso. Citou o caso de Santo Amaro onde o Conselho Participativo e o
Cades se uniram e votaram juntos. É necessário entra no participe+, e só podem votar pessoas que moram no
município de São Paulo, pois é necessário fornecer o CEP, se cadastrar, olhar as propostas e votar em até 5
delas, até o dia 18/07/2021. Nina pediu para que votem também nas propostas da periferia, para que não
fiquem concentradas apenas no centro de SP, e que seria bom combinar e se concentrar em algumas
propostas para não diluir os votos. Sergio Shigeeda enfatizou que o participe+ é complicado e seria necessário
divulgar um passo a passo de com usá-lo.
- GT Patrimônio:
Casa Modernista
Carlo Corabi relatou que tiveram uma reunião, mas sem validade pois não teve quorum, e o projeto de
Restauro continua sem novidades. O prazo para as inscrições para o Conselho Gestores de Parques foi
prorrogado, as inscrições podem ser feitas de 20/07/2021 até 08/08/2021. Para as pessoas da sociedade civil
fazerem as inscrições é necessário acessar o site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente(SVMA),
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/ .
Cinemateca
Carlo Corabi relatou que a Secretaria Especial da Cultura realizou uma audiência em 07/07/2021, para a
seleção de entidade privada sem fins lucrativos, já qualificada ou a ser qualificada como organização social
para gerir a Cinemateca Brasileira. Foi aberto até a data de 12/07/2021 formulário para envio de dúvidas
relacionados ao exposto na audiência e de sugestões/contribuições para o texto do edital de chamamento.
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3) Informes:
- Vera Martiniano Velimar questionou como poderia obter mais esclarecimentos sobre como acessar o
participe+ e fazer a votação nas eleições dos Cades. Foi citada a possibilidade de a Secretaria do Verde e Meio
Ambiente fazer uma live detalhada e esclarecedora sobre o tema. Nina Orlow sugeriu que uma saída seria a
pessoa ir votar presencialmente na Subprefeitura no computador lá disponível, uma vez que haverá plantão
em todas as Subprefeituras no horário previsto para isso.
- Nina Orlow falou do Comitê Municipal ODS, bem ativo, sério e bem conduzido, e que com a Portaria 90 os
Cades precisam trabalhar com os ODS, e por causa disso a necessidade de se decidir quem levará os ODS para
as Subprefeituras trabalharem.
- Nina Orlow informou a proposta do Henrique Dias de Faria, de se fazer uma compra coletiva de
equipamentos de energia solar, com várias opções, e fazer uma experiência de uso, e pediu para todos
analisarem essa possibilidade.
- Sobre o Hub Green Sampa, Cristina Abi Jabbour informou ser uma proposta ligada a Cosan, é um projeto
´para que empresas que tenham e possam desenvolver idéias e iniciativas sustentáveis e fazer sugestões para
São Paulo, que terão um aporte financeiro. O local fica na Praça Victor Civita, um espaço aberto voltado para
as iniciativas de sustentabilidade, com o nome do ex-prefeito Bruno Covas.
Carlo Corabi informou que sobre o software Arbolink de Gestão Ambiental Urbana de Marcelo Leão, ficou
combinado de se fazer uma reunião com interessados e Priscila Cerqueira , fora do horário da reunião do
Cades para tratar do assunto. Ele ficou de entrar em contato com a Priscila.
Cintia Ema Padovan informou que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é um sistema interno da
Prefeitura do Município de São Paulo, para utilização dos órgãos e servidores que os compõe, Cidadãos e
Cidadãs também podem ter acesso a processos, documentos e informação no módulo de consulta do SEI ou,
se preferir, realizar o procedimento para pedido de vistas. O SEI é um sistema acessado pela internet, seu
endereço é: https://sei.prefeitura,sp.gov.br.
- Sobre o PLOA Magda Berettta informou: vamos votar na proposta para termos UBS na Vila Mariana, proposta
que foi a demanda dos moradores da região, abaixo assinado dos Conselhos Gestores da Região, Conselho
Tutelar de Saúde, Movimento Popular de Saúde, Forum dos Portadores de Patologias e Doenças Raras do
Estado de SP, trabalho em conjunto com usuários trabalhadores e gestores. Até o dia 18/07/2021,
https://participemais.prefeitura.sp.gov.br. .
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de julho de 2021.
Assuntos principais: GT Áreas Verdes: 1) Plantio da Comunidade Mauro/Plantio do Fenando de Almeida; GT
Sustentabilidade: 2) Lithopuntura da Subprefeitura VM, 3) MiT / OPL; 4) Composteira Vila Mariana, 5) Festival
ODS, 6) Comitê de Usuários de Praças; 7) Eleições Cades Regionais; GT Patrimônio: 8) 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 05/08/2021.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
Andre Nakao
Lara Freitas
Magda Beretta
Sergio Shigeeda
Carlo Corabi
Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Poder Público
Cristina Abi Jabbour
Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera

Welton Santos
Sesc Vila Mariana

Carlos Alberto de Oliveira
Sociedade Civil
Cintia Ema Padovan
Carolina Hess
Claudia Gimenes
Edien Guenzoni Furtado
Fernando Haddad
Henrique Dias de Faria

Tania Sassioto
Vera Martiniano Velimar

_____________________________________
Presidente: Luis Felipe Miyabara
Subprefeito _Vila Mariana
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______________________________________
Elza Kusaka
1ª secretária CADES VM

_____________________________________
Maria Helena Sozzi de Godoy
2ª secretária CADES VM
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