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: 10de fevereiro de 2022
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet
Pauta:
Apresentação dos Conselheiros, Atribuições/destaques; - Eleição Secretaria Executiva/Calendário; -2)
Histórico Legislação CADES – Helena Magoso; 3) - Balanço do último mandato e situação dos projetos
atuais; 4) -Apresentação novos projetos/propostas/idéias; 5) - Informes Virada ODS.
1. Apresentação dos Conselheiros, Atribuições/destaques.
- O Subprefeito da Vila Mariana, Luis Felipe Miyabara, agradece aos conselheiros da gestão atual e
passada, pelo todo trabalho desenvolvido, e por toda dedicação pela causa ambiental. Agradece
também, pelos interlocutores do poder público. Em seguida foi realizada uma rodada de
apresentação para que todos se conhecessem.
2-Eleição secretaria executiva/calendário;
Foi realizada a eleição para a Secretaria Executiva em atendimento a Portaria 16 de SVMA.G- 2021
-Coordenador:Maria Helena Sózzi de Godoy; Suplente: Bruna Anielle Lopes de Oliveira
-Coordenador Adjunto:Sérgio Shigeeda
-Primeiro secretário: André Nakao;
-Segunda secretária: Cintia Ema Padovan

Foi sugerido um calendarío anual das reuniões do CADES VM
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- Calendário

2. Histórico Legislação Cades – apresentação -Helena Magoso
Helena Magoso fez um breve histórico sobre o inicio na SVMA da proposta de se ter um Conselho de Meio
Ambiente no Município de São Paulo, relatou a importância de se ter um instrumento de participação local.
O que motivou as Secretarias de Direitos Humanos e Esportes, serem secretarias chaves nesse processo de
criação. Relatou a importância de se ter paridade de representantes do Poder Público e Sociedade civil.
Explicou sobre a importância da participação dos Conselheiros suplentes nas reuniões , a importancia dos
Conselhos Técnicos e integração do Cades Regionais.
Carlos comentou a importância de fazer um trabalho de divulgação das ações do CADES VM em nossa região,
para que os outros CADES tenham isso como estímulo e dessa forma haja uma maior interação entre os
CADES, sugeriu também que se faça rodízio de participação dos nossos conselheiros em outros CADES,
aumentandoassim essa conexão.
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Elisa participou da reunião CADES Lapa, explicou que eles reservam uma parte da reunião para um convidado
técnico especializado em uma área de conhecimento afim, para que dessa forma contribua na informação e
formação dos conselheiros para atuarem no território.
Helena comentou que esta previsto treinamento dos conselheiros, e que aproveitar oportunidade para não
deixar ser um evento isolado, aproveitar para que haja mais interação, rotatividade e possa ajudar manter os
grupos de maior dificuldade.

3. Balanço do último mandato e situação dos projetos atuais; -Apresentação novos
projetos/propostas/idéias;
Devido ao tempo e por votação, foi decidido realizar a apresentação do balanço e situação de projetos
atuais, propostas e idéias em Reunião Extraordinária no dia 17/02. 19às20hs.
4) Informes:
- Cristina Abbi informou sobre feira na praça Santíssimo Sacramento esta sofrendo uma mudança,por
desmonte que esta fazendo da IBM, a Subprefeitura mandou um ofício para as feiras pedindo para que fosse
transferida,porém,a feira que acontece não é oficializada, disse que pode verificar informação.
- Nina Orlow informou que no Fórum Agenda 2030, teve presença da Secretaria de Relações Internacionais,
Marlu Molina fez um relato sobre iniciativa da Prefeitura que irá promover começo de Julho,“ViradaODS”, a
motivação foi através que, através de uma pesquisa que só 1% da população da cidade de SP , conhece ou sabe do
que se trata Agenda 2030 e os ODS. A Virada ODS vai acontecer na cidade toda,terá atividade nos CEUS,no
Anhangabaú com artistas internacionais. Vão ocorrer eventos na Bienal,com empresas que vão trocar experiências
sobre questões profissionais, om ONGs,que poderão ter stands mostrando suas atividades relacionadas com os ODS.
Haverá “Hackathon” na Praça Victor Civita onde tem um HUB,haverá
premiações, de escolas,incentivo para que as escolas façam textos sobre ODS, terá contratação de pessoas para
serem embaixadores.Vai abrir um edital.Poderão se inscrever neste link.https://viradaodssp.sp.gov.br/,
https://viradaodssp.sp.gov.br/como-participar/
Informações,dúvidas,parcerias!Entreemcontatonoe-mail:contato@viradaodssp.sp.gov.br

- Nina Orlow pediu se a Prefeitura pode orientar, pra colocação de placas nas praças, ajudar impedir o
depósito de rejeito de qualquer forma. Prefeitura poder ajudar nos dizeres das placas, qual lei que multa, e
onde esteja vigiado ou filmado.
- Sylvia comunicou que participa da associação do bairro , Vila Nova Conceição, e que tem demanda de
plantio de árvores,e deseja trazer Vila Nova conceição mais próximo do Cades.
- Sylvia fala sobre tema eleição de conselho gestor de parques, (Carlos e Cintia se candidatando no
ParqueModernista), importância de fazer vínculo. Parque Ibirapuera, votar em pessoas que se conhece
tomandocuidado com pessoas que tem outros interesses divergentes, vai poder contar com Fórum Verde
pra sabercandidatos de diferentes Parques a quem votar.
- Professor John Tatton compartilhou, Movimento Nacional ODS São Paulo https://sp.movimentoods.org.br/
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O Movimento Nacional ODS São Paulo é um movimento social constituído por voluntários, de caráter apartidário,
plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Visa cumprir
com os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
- Conheçam as aulas do Prof. John - Guardião da Água
https://www.youtube.com/channel/UC7ffj9xbAIsfPGzQmFsIjmQ

5. Pauta próxima reunião:
Aprovação da ata da reunião ordinária de 10 de fevereiro de 2022 e extraordinária de 17 de fevereiro.
Assuntos principais: 1) GT SUSTENTABILIDADE: a)Encontro É Com o Bairro – MIT e OPL; b) Virada ODS; 2) GT RESÍDUOS
E ÁGUAS URBANAS: Composteiras Comunitárias Vila Mariana; 3) GT ÁREAS VERDES: a)Plantio Global; b) Apoio a plantios
urbanos; c) Horta da Saúde, c) PPAC; 4) GT PATRIMÔNIO; 5) OUTROS ASSUNTOS; 6)INFORMES. PAUTA DA PRÓXIMA
REUNIÃO. Encerramento.
Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 19:50 h, com os devidos agradecimentos pela presença de
todos. Próxima reunião10/03/2022, às 17:30 h – Local: plataforma online Google Meet.

PARTICIPANTES PRESENTES:
Subprefeitura VM
Maria Helena Sozzy de Godoi
Bruna Anielle Lopes de Oliveira
Carolina de Souza Moretti
Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Sergio Shigeeda
Elza Kusaka
Magda Beretta
Carolina Hanashiro
Carmen Maria Caldeira
Luciana Tenani
Tania Sassioto
Carolina de Lima Puccini
Elisa Rocha
Sylvia Mielnik
Celia Wolf
Carlo Corabi
Melissa Pereira Liauw
Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow
Poder Público
Cristina Abi Jabbour
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SVMA- Secretaria Verde Meio Ambiente

Ananda Almeida
Sociedade Civil
John E Tatton
Helena Campos Magoso

_________________________________
Presidente: Luis Felipe Miyabara
Subprefeito _Vila Mariana

__________________________________
André Nakao
1ª secretário CADES VM

__________________________________
Cintia Ema Padovan

2ª secretária CADES VM
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