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: 09 de dezembro de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Aprovação da ata de novembro de 2021.
Assuntos principais – GT Sustentabilidade: 1) Projeto Compostagem Comunitária VM; 2) Agenda 2030 da
Cidade de SP; 3) Virada ODS; 4) Lithopuntura, Implantação na Praça Arquimedes Silva ; - GT Áreas Verdes: 5)
Horta da Saúde / Plantio Tekoa Itaendy /Plantio Nascente Córrego do Sapateiro / Plantio na Praça Soichiro
Honda; - 6) GT Saúde ODS na VM; - GT Patrimônio: 7) Conclusão Processo Tombamento Chácara das
Jabuticabeiras; 8) Casa Modernista / Parque do Ibirapuera . Outros pontos/solicitações e calendário - 9) Nova
Composição Cades VM, Acolhimento, Importância da Participação de Todos - 10) Definição da Data Reunião
Cades Janeiro/2022 /Aprovação da Ata de 09/12/2021 e Encerramento; 11) Prêmio Agenda 2030 de 2021 /
Definição Calendário Agenda 2030 para 2022.
Informes gerais, próximos passos / ações / providências. Pauta para a próxima reunião/encerramento.
1. Aprovação da ata de novembro de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo
aprovada pelos conselheiros presentes.
2. Assuntos principais
- GT Sustentabilidade
1) Projeto Compostagem Comunitária VM
Elisa Rocha fez o seguinte relato: Na Praça recentemente renomeada Pablo Garcia Cantero, estão as
Composteiras, que são as leiras; o local tem recebido um número crescente de famílias a cada semana, com o
volume de resíduos compostados também crescente, com a curva evolutiva de Compostagem permanecendo
crescente. Como destaque, no domingo dia 05/12/2021, a atividade recebeu o apoio do grupo de Design e
Sustentabilidade do Grupo Gaia Education, um curso online do ciclo Gaia Viva, na temática de cidades
sustentáveis, montando um coletivo chamado Cidade Aberta, que tem numa visão muito prática, e como
trabalho de conclusão a participação numa ação prática, assim sendo, a Praça que sedia a Compostagem
Comunitária foi a escolhida para essa ação, em parceria com toda a Comunidade participativa da
Compostagem, e também a participação do Ecobairro que ajuda a ancorar esse projeto de compostagem junto
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com o grupo Cabeça, Mãos e Corações. Elisa Rocha fez uma apresentação em vídeo com a foto final do plantio,
mostrando como foi esse dia. A ação principal consistiu na realização de um plantio, em um canteiro
previamente preparado, utilizando os resíduos compostos de uma leira, que foram levados e colocados em
torno de uma mangueira com solo e raízes expostos, e foram também utilizados materiais da praça, como
galhos e madeiras, utilizando assim materiais produzidos no próprio local. Nessa inter ação com o grupo e a
Comunidade, foi elaborado um projeto pela Lara Freitas, que trouxe a possibilidade de plantar várias espécies ,
com flores, cores, perfumes e aparências, promovendo a biodiversidade, funcionando como atrativo para
polinizadores e trazendo beleza ao local. Tudo isso realizado com a participação colaborativa e comunitária e
também de muitas crianças. A comunidade continuará cuidando dessa ação para o desenvolvimento desse
plantio, e a perspectiva é de em breve, criar outro canteiro com o conteúdo de outra leira que já completou o
ciclo de maturação, e assim sucessivamente, até restaurar a praça toda, sempre pensando nos resíduos e
fazendo regeneração com a participação coletiva, e torcendo para que essa praça se torne um exemplo na Vila
Mariana. Elisa Rocha destacou que o Comitê de Usuários da Praça, onde estão localizadas as Composteiras,
mantêm as reuniões sempre na primeira quarta feira do mês, e continua firme e atuante. Melissa Liauw, que
faz parte do grupo Cidade Aberta, relatou sobre esse processo de regeneração e participação junto com os
moradores locais, fazendo o revezamento para cuidar da Praça, e dando apoio na obtenção de folhas secas
para utilização no local, junto ao Instituto de Engenharia e alguns condomínios na redondeza. Foi bastante
questionado o pedido feito à Subprefeitura VM, de um pátio na região com o triturador do material de podas
que são feitas, que possibilitaria a obtenção da serrapilheira localmente, um rico material seco, para utilização
em composteiras, plantios, hortas e praças. Maria Helena e toda a equipe da Subprefeitura VM se
comprometeram no empenho para a solução dessa demanda urgente. Sergio Shigeeda, citou que a Enel está
se preparando para disponibilizar o material triturado em alguns depósitos em breve.
2) Agenda 2030 da Cidade de SP
Nina Orlow relatou que, junto com a Maria Helena ela participa do Grupo da Câmara Temática de
Sustentabilidade da Agenda 2030 Municipal, e agora teremos uma oportunidade de participação geral com a
consulta pública. Em seguida serão feitas as avaliações das propostas, numa temática bem complexa, que se
trata de juntar a Agenda 2030 com o Programa de Metas da Prefeitura, e mais os planos de ação já aprovados
na Prefeitura, como as de Mudanças Climáticas, que precisam ser realizadas, precisam ser analisadas por
metas e dentro das limitações orçamentárias. Dia 16/12/2021 será o dia do fechamento da Agenda da Cidade
de SP, a reunião será aberta e quem quiser poderá ouvir e participar, será coordenada pela Secretaria das
Relações Internacionais junto com a Secretaria do Governo, e com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente
participando na questão da Sustentabilidade. Nina convidou a todos para participar da reunião. Maria Helena
ficou encarregada de se informar e divulgar, disponibilizando o horário e o link de acesso nos grupos Cades e
outras medias.
3) Virada ODS
Nina Orlow relatou que a Secretaria das Relações Internacionais e a do Governo, observando que as pessoas
conhecem pouco sobre a Agenda 2030 , decidiram realizar a Virada ODS em julho de 2022. É uma iniciativa da
própria Prefeitura de SP, os eventos acontecerão em todos os CEUS, na área da Saúde, no SUS, com
etiquetagem de divulgação nos ônibus e os CEUS, e as escolas terão uma sala ODS de Cultura de Paz. Nina
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convidou todos os Cades a se envolverem e participarem, fazendo visualizações das composteiras, das hortas e
outras ações. Está aberto o edital para quem quiser participar das palestras ou divulgar uma ação. No GT
Saúde, citou a Sonia Felipone, Silvia Berlink e a BIREME da ONU localizada na VM. Nina destacou a
importância da integração dos temas nos ODS, e convidou a todos para motivar uma grande Virada para 2022.
4) Lithopuntura na Praça Arquimedes Silva
Welton Santos relatou sobre a Lithopuntura realizada na Praça Arquimedes Silva no dia 17/11/2021, alguns
dias antes da reunião nº 743 do CONPRESP, de Conclusão da Votação do Tombamento da Chácara das
Jabuticabeiras no dia 22/11/2021. Segundo Welton, foi alertado ao pessoal que o quanto antes pudesse ser
realizada, mais favorável seria para diminuir o stress local e ter uma resposta mais positiva para a região. Foi
solicitado à Prefeitura o caminhão muque para deslocar a rocha para o local a ser implantada, que acabou
ocorrendo no braço mesmo, com a ajuda de algumas pessoas que se dispuseram a colaborar. A medição pelo
equipamento estava a 166 hertz de frequência no espaço, e para se ter o equilíbrio o valor a ser atingido seria
entre 13 e 7 hertz; estava muito elevado e quando foi colocada a rocha no ponta de compressão o valor
reduziu-se para 87 hertz. A coleta da medição é feita a cada 7 dias, e na terceira coleta já estava em 55 hertz, e
a parte biótica que estava -36 chegou a -4. Segundo Welton, o ideal seria ter tido mais tempo para reduzir essa
frequência, que funciona como se fosse uma homeopatia, e precisa de em torno de 3 semanas para chegar a
17 hertz. Welton espera que com o tempo, se consiga gradativamente a redução, e consequentemente um
espaço mais agradável no local.
- GT Áreas Verdes
5) Horta da Saúde / Plantio Tekoa Itaendy/ Plantio Nascente do Córrego do Sapateiro / Plantio na Praça
Soichiro Honda .
Horta da Saúde - Sergio Shigeeda deu as boas vindas aos novos eleitos ao Cades VM e convidou-os a visitar a
Horta da Saúde. Sergio iniciou o relato sobre a Horta com os planos para o próximo ano, de retorno gradual
das atividades, e a partir de fevereiro de 2022, o retorno dos mutirões mensais abertos, sempre no segundo
domingo de cada mês, e fez o convite a todos para que compareçam ao evento. .
Plantio Tekoa Itaendy - Sergio Shigeeda convidou a todos que puderem, a participar do plantio de cerca de 60
mudas arbóreas na reserva indígena guarani Tekoa Itaendy no Pico do Jaraguá, com acesso no km 20 da
Rodovia Anhanguera, no dia 11/12/2021 das 9:00 às 12:00 hrs .
Plantio Nascente do Córrego do Sapateiro
Sergio Shigeeda fez o convite ao Cades e a todos os moradores da VM, para o plantio de 5 árvores frutíferas,
na Nascente localizada na rua Luftalla Salim Achoa na Vila Mariana. Dia 12/12/2021, a partir das 15:00 hrs com
a presença do Subprefeito da VM, Luis Felipe Miyabara.
Plantio Soichiro Honda
-Sergio Shigeeda convidou a todos, para após a posse dos eleitos ao Cades VM, a participarem da
comemoração do aniversário de São Paulo com o Plantio no dia 25/01/2022, na Praça Soichiro Honda, próxima
ao Parque Ibirapuera. Será feita a manutenção da 1ª floresta urbana do Cades VM, com o plantio de mudas
arbóreas doadas pelo Fernando de Almeida, aumentando assim a biodiversidade no local.
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- 6) GT Saúde ODS na VM
Sonia Felipone, que já foi da área da Saúde, do SUS em Santo Amaro relatou sobre o “mexa se” – inspirado no
programa “Let’s be Active” da Organização Mundial da Saúde. Sonia fez uma apresentação em vídeo
explicando o “mexa se “ , ODS 3 – Saúde e Bem Estar. Para assegurar a vida saudável até 2030 para todos , é
necessário reduzir a mortalidade prematura, ou seja, aquelas mortes que não estão previstas a ocorrer, como
por exemplo os infartos; seria necessário reduzir em 1/3 as mortes, uma vez que 70% são por doenças não
transmissíveis. É preciso pensar como o ser humano tem ocupado a Terra no decorrer dos séculos. A partir do
ano de 1500, ocorreu uma explosão do crescimento populacional, muita gente ocupando a Terra com modo
de vida e de cuidados com o planeta, totalmente errados. É preciso parar e pensar na perpetuação da espécie
e na natureza, e refletir sobre os fatos como a impermeabilização total dos solos, bolsões industriais, os
impactos das fontes de energia, combustíveis poluidores, as queimadas, as novas descobertas científicas, e
mais os impactos da pandemia, que causaram no Brasil uma grande mortalidade. Enfim, o que o modo de vida
do ser humano vem causando e o que estamos fazendo com o mundo. É preciso repensar e adotar hábitos
saudáveis, movimentar o corpo, evitar o sedentarismo e criar sociedades ativas que convivam com as
atividades físicas. O Brasil está muito mal em relação ao sedentarismo: 1em cada 5 adulto é sedentário e 4 em
cada 5 adolescentes são sedentários, e é necessário procurar cumprir as metas de, até 2025 reduzir em 10%
e até 2030 em 15%. As visões locais nacionais são baseadas nas mesmas das campanhas internacionais, de se
fazer ações e eventos nas áreas da Saúde. Sonia citou algumas, como a realizada no Parque do Chuvisco em
Santo Amaro, o Dia Mundial da Saúde em Barueri, na BIREME UNIFESP onde ocorreu a seção do Logo com a
Dra Socorro diretora da Opas da América Latina. Sonia considerou a Vila Mariana como uma região com
muitas possibilidades de atividades com o Parque do Ibirapuera, e convidou o Cades para promover as
atividades físicas públicas e emplacar o “mexa se “ na Vila Mariana, e citou o Tsuru (Grou) representando a
Vida Longa e a Saúde. Nina Orlow, destacou que temos muitos defensores do “mexa se “ na Vila Mariana, e
que é preciso fortalecer mais trazendo-o para as UBSs, incentivando as atividades físicas, e elaborando uma
programação no GT Saúde para divulgação. “mexa se “ - Idéias e Ações para Sair da Inatividade.
- GT Patrimônio
7) Conclusão Processo Tombamento da Chácara das Jabuticabeiras
Elza Kusaka fez a leitura do relato elaborado por Magda Beretta, que não pode estar presente na reunião.
Reunião 743ª CONPRESP* - Conclusão da votação do Tombamento da Chácara das Jabuticabeiras
- O DPH enviou o parecer reafirmando que a melhor minuta para defesa do território deve conter o gabarito
máximo de altura de 10m para área 2. O ministério público encaminhou parecer do CAEX corroborando o
parecer do DPH. A conselheira do IAB havia apresentado proposta semelhante à do DPH e retirou a sua da
votação.
Foram colocadas propostas de minuta para votação (destaque para as principais divergências): 1) Proposta de
minuta apresentada pelo DPH/IAB/SMLU – altura 10 m área 2. 2) Proposta da Conselheira Marcela – Metade
da quadra da descida do lado direito da rua Fabrício Vampré vira área 1, e podem ser construídos prédios de
até 16 andares (50 m).
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Resultado: 5 conselheiros, Marcela (SMLU/Secretaria de Urbanismo), Wilson Levy (CREA/Conselho de
Engenharia), Rubens (OAB/Ordem dos Advogados), Antonio Carlos (Secretaria de Justiça), Adilson (Câmara
Municipal), + o Presidente João Cury votaram contra todos os pareceres técnicos, do Coletivo, do DPH, IAB e
do MPSP/CAEX. Saiu vitoriosa a proposta 2. Nesse Tombamento permite-se construir torres de 50 m de altura
dentro do perímetro tombado, criando sombra na ladeira da Vampré (boulevard Prestes Maia), nas praças
Arquimedes e Damásio, e destruindo a ambiência, que é o valor global da qualidade do espaço.
8) Casa Modernista / Parque Ibirapuera
Elza Kusaka fez a leitura dos relatos fornecidos por Carlo Corabi, que não pode estar presente na reunião.
Casa Modernista – Ainda sem previsão das eleições para o conselho, Carlo é candidato e passará as
informações assim que for definida a data. O restauro do parque continua em andamento, e com relação a
Fundação Klabin está tudo certo, dependendo agora do posicionamento dos órgãos do Patrimônio:
CONDEPHAAT, IPEM e CONPRESP.
Parque Ibirapuera – Segundo Carlo, quando fez um curso teve a oportunidade de conhecer a Mariane, que é a
gestora contratada para administrar o Parque, uma pessoa bem receptiva, que Carlo pretende convidar para
participar de uma reunião do Cades, após a posse dos eleitos, para ter como contato junto ao Parque, com a
possibilidade de fornecer informações, de como estão sendo coordenadas as ações de melhorias no local.
- Outros pontos /Solicitações e Calendário
9) Nova Composição Cades VM, Acolhimento / Importância da participação de todos
Maria Helena relatou sobre a nova composição do Cades VM, e destacou a importância da participação de
todos os que se inscreveram; titulares, suplentes e os não eleitos, para o fortalecimento do Cades e criar uma
cinergia entre todos. Se o suplente não participa das reuniões, ele fica sem conhecer os assuntos das pautas e
terá dificuldade para votar, caso tenha que substituir o titular. Nina Orlow, propôs que seja feito o acolhimento de todos que queiram participar para a melhoria da região, seja na reunião da Agenda 2030 ou do
Cades, e chamou a todos, eleitos ou não eleitos, para defender a região com um todo e fortalecer a sociedade
civil no Cades.
10) Definição da data reunião Cades janeiro/2022, Aprovação da Ata 09/12/2021 e Encerramento
Segundo informações de Maria Helena de Godoy, Maralina Matoso sugeriu a realização de uma última reunião
do atual Cades VM, em janeiro de 2022 antes da posse dos eleitos, para a aprovação da Ata de 09/12/2021 e o
Encerramento da Gestão. Ficou então definida a data de 13/01/2022 para esta reunião. Nina Orlow destacou a
importância de se ter um ofício de solicitação, de um representante das outras Secretarias participando das
reuniões do Cades VM.
11) Prêmio Agenda 2030 de 2021 / Definição Calendário Agenda 2030 para 2022
Nina Orlow relatou sobre o Prêmio Agenda 2030, um hábito iniciado na Horta da Saúde, da premiação com
uma “Pá pirografada “, para as pessoas que tiveram destaque durante o ano colaborando com os ODS. Quem
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tiver algum nome para indicação, deverá enviar para a Nina a sua sugestão. O Calendário da Agenda 2030 para
o ano de 2022 será definido após a posse dos candidatos eleitos.
3) Informes:
- Fernanda Dennis da ANMA, informou sobre a Ação nas Escolas Públicas do Jardim Novo Mundo, agora com o
Comitê de Integração Escolas mais Bairro, um bairro pequeno com duas escolas públicas, uma Escola
Municipal e outra Escola Estadual de ensino médio, e uma oportunidade de abertura com as escolas e de
trazer a integração, para que os moradores locais valorizem essas escolas.
- Cintia Ema Padovan informou sobre a situação da Vilinha na rua Rodrigues Alves, perto da rua Fabrício
Vampré, dentro da Chácara das Jabuticabeiras, com processo de tombamento aberto em 2006. O local se
encontra abandonado, as portas e janelas foram retiradas, e está sendo usado como estacionamento. O
ocorrido foi informado ao DPH com pedido de vistoria e ainda não houve retorno.
4. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata de dezembro de 2021.
Assuntos principais: - Encerramento da Atual Gestão CADES VM.- Informes/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 13/01/2022, às
17:30 h – Local: plataforma online Google Meet.
PARTICIPANTES PRESENTES
Subprefeitura VM
Armando Ferreiro Rodrigues
Bruna Anielle Lopes de Oliveira
Caroline de Souza Moretti
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Andre Nakao
Elisa Rocha
Lara Freitas
Sergio Shigeeda
Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Marcylia Campos
Silvia Berlink

Poder Público
Cristina Abbi Jabour
Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera
Sylvia Mielnik

Welton Santos

Sociedade Civil
Carmen M.Marioto Alves Caldeira
Carolina Hanashiro
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Carolina de Lima Puccini
Cintia Ema Padovan
Fernanda Dennis (ANMA)
Luciana Tenani (ANMA)

Melissa Pereira Liauw
Odete Silva
Sonia Felipone ( mexa se)
Sonia Wense
Tania Sassioto

_________________________________
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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