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: 11 de novembro de 2021 - Hora de início: 17h
30 - Local: plataforma online Google Meet – Pauta: Aprovação da ata de outubro de 2021. Assuntos
principais – GT Sustentabilidade: 1) É com o bairro (rede de iniciativas locais ); 2) Projeto Composteiras
Comunitárias VM; 3) Virada ODS; 4) Lithopuntura na Praça da Chácara das Jabuticabeiras; - GT Áreas
Verdes: 5) Plantio Global; 6) Plantio no Pico do Jaraguá; 7) Comitê de Praça Soichiro Honda; 8) Horta da
Saúde; 9) PPAC; - 10) Plano de Arborização dp Jardim Novo Mundo - Associação ANMA; - GT
Patrimônio: 11) Atualização Processo Tombamento Chácara das Jabuticabeiras; 12) Cinemateca / Casa
Modernista. Outros pontos/solicitações e calendário - 13) Eleições Cades Regionais; - 14) Aprovação
Calendário Cades/2022; - Informes gerais, próximos passos / ações / providências. Pauta para a próxima
reunião/encerramento. 1. Aprovação da ata de outubro de 2021. A leitura da ata em questão foi dispensada
pela plenária, sendo aprovada pelos conselheiros presentes. 2. Assuntos principais - GT Sustentabilidade: 1)
“É com o bairro” (rede de iniciativas locais )Magda Beretta relatou que os encontros do MIT e OPL
resultaram na formação de um grupo altamente engajado e preparado. Foram convidados novos interessados,
moradores do território, e foi formada uma rede de iniciativas locais. Já tivemos dois encontros , e o terceiro
será no dia 26/11/2021. Está sendo organizado uma agenda local mensal de atividades na Vila Mariana, e a
de novembro será enviada no grupo do whatsApp pela Lara Freitas. Se alguém quiser divulgar ações
acontecendo em dezembro ou janeiro, poderá enviar para o e-mail: comunidadevm@ecobairro.org.br, se a
Bruna puder, seria interessante divulgar para mailing da Subprefeitura. - MIT - Projeto Municipalidade em
Transição - Magda Beretta fez o seguinte relato: Haviam sido indicadas 5 ações para acompanhamento e
elaboração do Plano de Ação :.Compostagem Comunitária VM – ok. . SESC VM – Lixo Menos é Mais – foi
feito o planejamento dos encontros; o próximo será no dia 17/11/2021 com a equipe do SESC. O plano será
apresentado durante o encontro das iniciativas. 3) PPAC, 4) Horta da Saúde e 5) Santi Sustentável - A
finalização dos planos será em 2022. OPL – Projeto One Planet Living - Magda Beretta relatou que, das
ações indicadas pelo grupo, 3 estão em andamento. . Grupo Saúde e Felicidade – atualmente buscando apoio
para fazer a diagramação da cartilha , sob a responsabilidade da Vanessa do PAVs. . Grupo Terra e Natureza –
estáo se organizando para realizar o circuito das árvores. Sergio Shigeeda relatou que já está marcada uma
reunião para conversar e ouvir o engenheiro de Piracicaba, e já com a implementação na prática. Sergio
prefere chamar de Circuito Natureza e Saúde. O começo será na região da Saúde com o PPAC e a Horta da
Saúde, e depois na região da Praça Soichiro Honda e Corredor Verde do Biológico. . Grupo Zero Desperdício
– Iniciada a ação de coleta de recicláveis, que acontece durante a alimentação da Composteira VM, aos
domingos. 2) - Projeto Composteiras Comunitárias VM - Magda Beretta relatou que já foi compostada uma
tonelada de resíduos, com a participação de 42 famílias, em torno de 102 pessoas, sempre fazendo melhorias
na praça, com coletas aos domingos. Recentemente foi feito um acordo com uma obra na proximidade, para
pegar as sobras de madeiras para serem utilizadas nas estruturas das leiras. No dia 24/10/2021, o Subprefeito
Luis Felipe visitou a praça da compostagem, e achou muito interessante a atividade. A atividade também
recebeu o selo “Sampa Rural”. Na ultima semana foi aprovado o projeto de lei que nomeou o espaço para
“Praça Pablo Garcia Cantero”. Os encontros são sempre aos domingos a partir das 10:30hrs, sendo a
alimentação feita às 11:00hrs da manhã. No dia 21/11/2021 haverá a apresentação da Pequena Orquestra
Interativa, no Largo Senador Raul Cardoso, às 11:00hrs, viabilizada a partir de uma colaboração comunitária
dos participantes do Projeto Composteiras. No dia 14/11/2021 será feita a distribuição do conteúdo da leira 4,
e dentro de duas semanas uma nova leira será iniciada. No dia 05/12/2021 está previsto um encontro
presencial na praça com o pessoal do grupo no whatsApp, para passar informações e explicar os
procedimentos nas composteiras, já procurando alternar encontros online com presenciais, e começar a abrir
para visitas de entidades interessadas em conhecer as atividades no local, a partir de 2022. - 3) Virada ODS Nina Orlow, relatou que a Virada ODS será em julho de 2022, e quem estará a frente da organização do
evento será a Secretaria das Relações Internacionais. O propósito da Virada será vincular o Plano Plurianual
com o Programa de Metas que o prefeito necessita apresentar, ou seja, o que foi prometido durante a
campanha precisa ser cumprido e explicado como será feito. Existe o orçamento público, e as pessoas têm a
oportunidade de contribuírem, especialmente vinculadas com as metas da Agenda 2030.. Poucas propostas
foram feitas pela sociedade civil, tanto pelas dificuldades da plataforma Participe+, como também de
entender a Agenda 2030 e o Desenvolvimento Sustentável. É grande a dificuldade de saber o que está no
plano da Agenda 2030. A Virada será um evento com todas as Secretarias envolvidas, um pessoal muito

engajado, animado e com muito foco. Realizar a Virada será a oportunidade para popularizar o assunto, que
estará também em todos os CEUS, com uma sala permanente e com a preocupação de incluir toda a cidade.
Ficou combinado de Maria Helena entrar em contato com a Malu Molina e verificar como a Vila Mariana
pode colaborar e também pensar como fazer a divulgação.Foram sugeridas várias possibilidades de
realização e utilização dos espaços, com a participação da Vila Mariana, envolvendo os Cades e outras
entidades. - 4) Lithopuntura na Praça da Chácara das Jabuticabeiras - Welton Santos relatou que tem trocado
mensagens com o pessoal da Subprefeitura VM, a respeito do muque solicitado para içar a rocha e fazer o
deslocamento até o local definido para implantá-la, e está ainda aguardando a resposta. Welton estudou a
questão da frequência biológica elevada , que gera muito stress na região, e citou a sua disposição para fazer
isso o mais rápido possível, e controlar toda essa situação desfavorável. Welton sugeriu uma outra
possibilidade, seria a de arrumar um carrinho grande e com a ajuda de algumas pessoas, seria possível
carregar a rocha de aproximadamente 100 kg no carrinho e fazer o transporte. Sergio Shigeeda se propôs a
pedir um emprestado, se não houver outra opção. Welton estudou o local e fez uma foto com a silhueta da
rocha na posição em que ficará implantada, para segurar a elevada frequência local e diminuir o stress que
afeta o comportamento das pessoas. Seria interessante conseguir realizar isso antes da reunião do Conpresp,
pois trará uma outra sensação com energias favoráveis vindas da força da terra. Sergio Shigeeda sugeriu
também de se fazer um abraço simbólico na Praça Arquimedes Silva, com várias pessoas e visualização na
media. Magda Beretta ficou de analisar as possibilidades. - GT Áreas Verdes . - 5) Plantio Global - Sergio
Shigeeda relatou que ficou definido para o Plantio Global, o dia 19/03/2022, dia em que se comemora o Dia
Internacional da Floresta e da Água, e realizar um plantio conectado com a Associação Palas Athena,
homenageando a Wangari Maathai e cada vítima do Covid 19, plantando em torno de 610 000 espécies
arbóreas. Wangari é responsável pelo plantio de mais de 40 milhões de árvores em 40 anos no Quênia, sua
terra natal. Sergio citou também a iniciativa do governo do Estado de SP, com a presença na reunião da
Agenda 2030, do John da Sabesp que falou do COP 26 e a missão do Estado de SP de plantar milhares de
árvores. Segundo Sergio a intenção é, com as colaborações dos Cades, Palas Athena, SESC, Sabesp e
Prefeitura VM conseguir em torno de 1 milhão de mudas de árvores para o Plantio Global - 6) Plantio no
Pico do Jaraguá - Sergio Shigeeda relatou sobre o plantio de 50 árvores com os índios Tekoa do Pico do
Jaraguá, com doações de mudas de árvores, pancs, hortaliças e sementes. O líder local é o Cacique
Evandro ,que trabalha no Ibama e tem conhecimentos de permacultura. Participarão também cerca de 30
escoteiros da entidade Maria Imaculada, que arrecadaram 100 cestas básicas que doarão aos índios. Os
escoteiros ficaram muito curiosos em saber como vivem os índios nos dias atuais, e não tem noção da
condição precária de vida deles. Sergio citou que conseguiu instalar para eles um biodigestor para gerar gás,
através de resíduos orgânicos. Esta ação ocorrerá com cerca de 40 pessoas. A entrada para a área indígena
fica no km 20 da rodovia Raposo Tavares, seguindo depois um caminho de subida difícil para os carros. Será
no dia 11/12/2021, das 9:00 às 12:00hrs. - 7) Comitê de Praças da Soichiro Honda. - Sergio Shigeeda relatou
que a intenção é formar o Comitê e cuidar dessa praça, com os seguintes componentes interessados: Sergio,
Elza, André, Carlo, Glaucia, Carolina, Denise, e pretende convidar também algum herdeiro da família Honda
que possa colaborar. Nina Orlow comentou que já esteve numa das lojas da Honda e conversou sobre essa
possibilidade, e que foi manifestado interesse em participar. A princípio, o plantio ficou marcado para o dia
25/01/2022, dia do aniversário de São Paulo, fazendo manutenção da Praça e o plantio do Fernando de
Almeida em homenagem a sua mãe, com cerca de 20 mudas de árvores dap 5, aumentando a biodiversidade
do local. Sergio convidou a todos os interessados a participar da ação e contando também com Subprefeitura
VM. Magda Beretta se prontificou a enviar ao Sergio os ofícios dos documentos necessários para a formação
do Comitê da Praça Soichiro Honda. - 8) Horta da Saúde - Sergio Shigeeda relatou que está aguardando as
respostas do José Roberto, sobre as madeiras para a estrutura das cisternas em estado precário. Citou
também o recebimento na horta, de doações de mudas de abacate da Debora Copic para levar para os índios
Tekoa. - 9) PPAC - Sergio Shigeeda relatou que a moradora ao lado do primeiro jardim de chuva da rua das
Uvaias, ficou incomodada com o crescimento das forrageiras e alegando que alguns bichinhos estavam
pertubando o seu cachorro, ela acionou a Prefeitura pelo SP 156, e então vieram alguns funcionários e
fizeram uma poda grosseira. - 10) Plano de Arborização do Jardim Novo Mundo - ANMA - Fernanda Dennis
, pertencente à Associação de Moradores do Jardim Novo Mundo, fez o seguinte relato: Para seguir adiante
com o Plano de Arborização do Jardim Novo Mundo, foi realizado um levantamento detalhado e completo,
feito pela associação com orientação de agrônomo e ajuda de voluntários, com todas as informações sobre as
árvores do bairro e foi tudo planilhado. No total foram cadastradas 956 unidades , e na ocasião, a proposta
da Priscila Cerqueira da SVMA foi de usar isso como modelo de gestão verde nos bairros. Agora, Fernanda
solicita urgência em dar continuidade a esse trabalho e cuidar dessas árvores, pois os riscos são crescentes. É
necessário formalizar tudo isso. Foi feito um material extenso e necessitam de apoio para dar continuidade

antes que tudo isso se perca. Foi apresentado à subprefeitura VM que acatou e colocou em contato com
agrônoma Lisley, e agora com a Priscila fora da SVMA isso se perdeu. Elisa Rocha elogiou o trabalho de
cogestão das árvores e solicitou o plano de ação. Fernanda falou que inicialmente seriam 46 árvores
necessitando de algum tipo de atenção com urgência, com troncos ocos ou com pragas em estágio avançado,
ou riscos de queda, sendo algumas dentro da escola. Nina Orlow citou as duas escolas Municipais com riscos
internos no local. Uma sugestão, foi de entrar com pedido de avaliação na Subprefeitura, para que a escola
permita que entrem para a retirada da árvore. Segundo Fernanda todo esse trabalho irá por água abaixo se
não tiver continuidade. Carlo Corabi, como agrônomo se colocou a disposição e colaborar para a cogestão
evoluir, e criar um outro modo de gestão para a cidade, com participação comunitária. Carlo citou o
agrônomo que fez o plano de diretrizes de Piracicaba, com acompanhamento por satélite, e faz estudos a
partir de software, e propôs fazer um trabalho com a participação do Poder Público. A ideia seria fazer um
inventário igual ao proposto para o PPAC na região da Saúde. Ficou combinado de formatar melhor o
assunto e marcarem uma reunião específica para esse caso com o agrônomo. Sergio Shigeeda citou a
necessidade de ser um software aberto, público e colaborativo, pois as informações são dinâmicas. Elisa
citou o PPAC e como ele foi desenvolvido com a aplicação da metodologia MIT, que funcionou bem no
Cades e a possibilidade de aplicar nesse caso. Segundo Fernanda, a Comunidade deseja a preservação das
árvores, a garantia de zeladoria , e que ela aguardará as orientações e aceitará , qualquer decisão que for
proposta, o que ela deseja é a definição de soluções para cuidar e preservar, e não exatamente retirar as
árvores. Elisa salientou que, seria uma enorme oportunidade de criar um outro modus operandi na cidade de
São Paulo, com um bom exemplo, usando essa oportunidade como piloto..- GT Patrimônio - 11) Atualização
Processo Tombamento Chácara das Jabuticabeiras - Magda Beretta relatou o histórico do que está
acontecendo nesse processo iniciado em 2019, Maio/2019 – Entrega do relatório de solicitação de
tombamento da Chácara das Jabuticabeiras. Agosto2019 – Reunião 700ª CONPRESP – parecer favorável do
DPH á abertura do processo, 8 dos 9 Conselheiros votaram favoravelmente – pedido de vistas do conselheiro
da OAB.- Agosto/2019 – Aprovação do alvará de construção do prédio de 25 andares da construtora Exto
dentro do perímetro da Chácara das Jabuticabeiras (após abertura processo tombamento). - Setembro/2019 –
Reunião 701ª CONPRESP – Abertura do processo de tombamento. A área encontra-se protegida pela
Resolução APT 11/2019 e as regras do tombamento definitivo estão em debate desde então. - Janeiro/2020 –
ReunIão 708ª CONPRESP – Processo retorna ao DPH, após falta de consenso, para que os conselheiros
relatores da SMUL(L) e IAB produzam uma minuta em conjunto - Fevereiro/2020 – Reunião 709ª
CONPRESP – Decidida pela solicitação de parecer técnico da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente SVMA. - Julho/2021 – Reunião 736ª CONPRESP – 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. Pedido de
vistas do conselheiro da SMJ. - Agosto/2021 – Reunião 738ª CONPRESP – os representantes do CREA e
OAB apresentaram um documento de duas páginas, retomando assuntos superados, esclarecidos
tecnicamente em outras ocasiões e em diversos documentos, sugerindo a liberação de gabarito, ou seja, que
se permitam construir torres sem limite de altura, na quadra central da Chácara das Jabuticabeiras (Área 2),
onde já havia sido exaustivamente afirmado, em todos os pareceres técnicos, que a altura não poderia
exceder a 10 m. Coletivo havia entregue documento com sugestões de melhoria da minuta na semana
anterior, e não foi posto em discussão. Conselheira suplente do SMUL(U) pede vistas. Setembro/2021 – O
coletivo Chácara das Jabuticabeiras relatou ao Ministério Público (MP) as últimas modificações propostas
para as regras de Tombamento, feitas pelos conselheiros da OAB e CREA, e apontou o risco que pode
representar ao patrimônio da cidade. Essas modificações estão em desacordo com os estudos técnicos do
DPH e pareceres do Instituto dos arquitetos do Brasil (IAB) e da Secretaria Municipal de Licenciamento
(SMUL). Outubro/2021 – Reunião 742ª CONPRESP – O ponto sobre o tombamento não foi retirado de
pauta, conforme indicação feita pelo Ministério Público, após análise dos documentos. A conselheira
suplente da SMUL (U),que havia pedido vistas apresenta uma nova proposta de parâmetros para o
tombamento. Em função destas novas alterações foi suspenso o debate, e adiado para próxima reunião. Neste
mesmo dia o MP inicia uma investigação sobre os procedimentos adotados neste processo de tombamento,
solicitou pareceres sobre o caso, e indicou que o CONPRESP não realizasse votação até que os pareceres
estivessem concluídos. 08/11/2021 – Reunião 743ª CONPRESP – A conselheira Eneida apresentou uma
proposta sobre parâmetros específicos e sugeriu que voltasse para o DPH analisar. Com 4 votos favoráveis, 3
contra e duas abstenções, o processo voltou para o DPH. Foi definida a data de 22/11/2021 para o retorno do
parecer. - 12) Cinemateca / Casa Modernista - Cinemateca - Carlo Corabi relatou que ocorreu um
questionamento para a necessidade de contratar uma entidade para gerir a Cinemateca, e foi então decidido
que a Sociedade de Amigos da Cinemateca cuidará da administração, com contrato de 5 anos, começando

assim a nova gestão. Em breve teremos o retorno das atividades no local - Casa Modernista – Carlo Corabi
relatou que as tratativas para o trabalho de Restauro da Casa Modernista pela empresa Klabin, estão em
estágio bem avançado. O projeto está sendo analisado pelos órgãos de tombamento, tendo pequenos ajustes e
seguindo todos os tramites legais, e ainda não podem ser divulgados oficialmente. O pinheiro grande
encostado na casa será preservado, foi feito um estudo por um geofísico e constatou-se que não existem
interferências na estrutura da construção. As reuniões do Conselho estão interrompidas até a realização de
novas eleições para o Conselho do Parque.- Outros pontos /Solicitações e Calendário- 13) Eleições Cades
Regionais - Bruna Oliveira relatou que ela e a Caroline Moretti estiveram na SVMA na simulação do
processo de votação e apuração, para as Eleições dos Cades Regionais, no dia 0711/2021. A eleição será
através de um sistema interno da SVMA, bem mais simples, e a partir do dia 16/11/2021 estará liberado para
se fazer o cadastro dos eleitores no site: https://svmaeleicoes.prefeitura.sp.gov.br, com dados pessoais e email. Em seguida o eleitor receberá por e-mail a confirmação do cadastro e o link de acesso para votação,
que inicia no dia 22/11/2021 e vai até o dia 28/11/2021. Haverá plantão presencial em todas as
Subprefeituras no dia 28/11/2021, das 10:00 às 17:00 hrs, para quem tiver dificuldades em votar. - 14)
Aprovação Calendário Cades 2022 - Magda Beretta relatou que foi proposta uma sugestão de Calendário
para 2022, para garantir a realização das reuniões de janeiro e fevereiro, uma vez que em janeiro o primeiro
encontro será de posse dos eleitos para a nova gestão do Cades VM. É necessário também, para garantir o
espaço das reuniões dentro do Poder Público para o ano de 2022. Após a posse, caso os componentes achem
esse calendário inconveniente, ele poderá ser alterado em comum acordo com todos. Sendo assim, o
calendário foi aprovado pelos atuais componentes do Cades VM - Calendário Reuniões CADES VILA
MARIANA 2022 - Quintas-feiras, 17:30-19:30hrs: -Janeiro 20, -Fevereiro 10, -Março 10, -Abril 07, -Maio
05, -Junho 02, -Julho 07, -Agosto 04, -Setembro 01, -Outubro 06, -Novembro 03, -Dezembro 01. - 3)
Informes: - Sergio Shigeeda informou sobre o Plantio nas Nascentes que, Eliana Barcelos e Denise Delfim
convidam a Subprefeitura VM para a escolha das espécies a serem plantadas na área das Nascentes.
- Sergio Shigeeda informou que dia 28/11/2021, haverá troca de sementes e mudas a partir das 9:00hrs, no
Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Rua Arsênio Tavolieri, 45-Jabaquara - São Paulo - SP - próx. ao
metrô. - Sergio Shigeeda informou que dia 21/11/2021, das 10;00-12:00 hrs - Verde Sampa convida para
Plantio de árvores e flores, na Praça Professor Augusto Baillot - Av. Regente Feijó s/n altura do nº 942 Anália Franco – SP. - Nina Orlow informou sobre a entrega das Pás da Agenda 2030 para 2021. Pediu a
todos para pensarem e sugerirem os nomes que merecem ser contemplados. Está pensando em como realizar
a entrega, se de forma presencial ou não.- 4. Pauta próxima reunião: Aprovação da ata de novembro de
2021. Assuntos principais: - GT Sustentabilidade: 1)Composteiras Comunitárias Vila Mariana; 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 / Plantio Nascente Córrego do Sapateiro / PPAC; 6) Plantio/
Comitê Praça Soichiro Honda; - 7) GT Saúde ODS3 na Região VM; - GT Patrimônio: 8) Conclusão
Processo Tombamento Chácara das Jabuticabeiras; 9) Casa Modernista / Cinemateca. Outros Pontos /
Solicitações e Calendário. - Nova Composição CADES VM, Acolhimento/Importância da participação de
todos; - Definição data da Reunião Cades Janeiro/2022, Aprovação da Ata 09/12/2021 e Encerramento; Premio Agenda 2030 de 2021 / Definição calendário Agenda 2030 de 2022- 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 09/12/2021, às
17:30 h – Local: plataforma online Google Meet. - PARTICIPANTES PRESENTES: - Subprefeitura VM:
Bruna Anielle Lopes de Oliveira. - Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil: Andre
Nakao, Carlo Corabi, Elisa Rocha, Lara Freitas, Luisa Catunda, Magda Beretta, Sergio Shigeeda. Fórum
Agenda 2030 VM: Nina Orlow. - Poder Público: Cristina Abbi Jabour. - Conselho Gestor do Parque do
Ibirapuera: Sylvia Mielnik, Welton Santos. - Sociedade Civil: Carlos Alberto Oliveira, Carolina Hanashiro,
Fernanda Dennis (AVMA), Henrique Dias de Faria, Luciana Tenani (AVMA), Maria Helena Sozzi de Godoy
(convidada), Marlene Bicalho. - Presidente: Luis Felipe Miyabara, Subprefeito _Vila Mariana. - Elza
Kusaka, 1ª secretária CADES VM.

