Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria
Municipal das Prefeituras RegionaisSubprefeitura 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 deabril de 2021 - Hora de início: 17h 30 - Local:
plataforma online Google Meet
Pauta: Aprovação da ata de março de 2021.- Assuntos principais: - Participação dos Jovens – Engajamundo – Abrir
Espaço de Participação; Proposta de criar o GT Saúde – a OPAS/OPS está naRegião da VM a disposição para colaborar
com o Programa MEXA-SE – ODS; Apresentação da proposta de criar o GT Comunicação; Iniciativas de Apoio à
Comunidade Mauro; Revisão do Plano Diretor; - GT Áreas Verdes: Plantio Global; - GT Sustentabilidade: MIT –
Andamento e OPL; Jornalismo Comunitário; GT Resíduos e Água: Programa Composta e Cultiva, Programa de Metas
de SP; Mapa ODS com informações sobre a VM; - GT Patrimônio – Casa Modernista. Outras metas/solicitações e
calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais, Pauta para a próxima reunião/encerramento. 1.
Aprovação da ata de março de 2021. A leitura da ata em questãofoi dispensada pela plenária, sendo aprovada pelos
conselheiros presentes - 2. Assuntos principais: Participação dos Jovens – Engajamundo. - Nina Orlow iniciou o relato
citando a mais recente reunião da Agenda 2030, na qual tivemos a participação de Jovens convidados e ligados ao
movimento Engajamundo, e considerou muito importante abrir espaço para os Jovens, passando- lhes as experiências,
informações e preparando-os para a renovação do Cades Vila Mariana,e possibilitando uma continuidade com
embasamento e uma consciência mais forte. - Proposta para criar o GT Saúde - a OPAS/OPS está na Região da VM a
disposição para colaborar com o Programa MEXA-SE – ODS. - Nina Orlow iniciou o relato citando o Dia Mundial da
Saúde comemorado em 07/04/2021 com a presença da Sonia Felipone do Cades Santo Amaro, que também já foi
funcionária da área da Saúde, e elogiou a sua participação na recente reunião da Agenda 2030, onde foi comentado
sobre a OPAS na Vila Mariana com uma recepção muito calorosa, e onde fizeram o logotipo dos ODS MEXA-SE para
incentivar a movimentação do corpo. Nina sugeriu a criação do Grupo de Trabalho da Saúde no Cades Vila Mariana, e
questionou quem teria interesse em participar, Sergio Shigeeda, Luisa Catunda e Maitê Bueno Pinheiro se manifestaram
positivamente. Magda Beretta forneceu as informações e procedimentos para a abertura de novo GT, conforme relata na
pauta seguinte. - Apresentação da Proposta de Criar o GT Comunicação . - Magda Beretta falou da criação do GT
Comunicação, apresentou o requerimento padrão para isso e explicou os dados a serem preenchidos: ter um objetivo
definido, os membros componentes e os prazos. Para a criação é necessário ter a frente um Conselheiro Titular do
Cades ancorando a ação, que neste caso seria a Magda Beretta com o apoio da Jhoanne Hansen. - Iniciativas de Apoio à
Comunidade Mauro. - Sergio Shigeeda falou referindo-se à campanha de maneira positiva, informando que está indo
muito bem, a arrecadação foi de cerca de 300 cestas básicas, que deverão ser entregues na próxima semana e também
com muita gente arrecadando alimentos orgânicos. Sergio pediu a colaboração de todos compartilhando o link da
campanha, agora em outra plataforma, pois a continuidade das doações se faz necessária nos próximos meses de
pandemia. - Revisão do Plano Diretor. - Nina Orlow falou que a revisão do Plano Diretor está prevista mas existe a
possibilidade de ser suspensa, pelo fato de ter que ser realizada de forma virtual, dificultando a participação popular.
Magda Beretta complementou dizendo que não é hora adequada para essa revisão agora em tempo de pandemia, pelo
fato da impossibilidade de ser participativa, mas que se ocorrer, não tem como não se envolver nesse tema tão
importante para a cidade. Nina chamou a atenção para os temas que ainda nem foram implantados e que não tem como
serem avaliados, citou a necessidade de se criar um GT para se aprofundar no assunto, propôsfazer uma discussão no
GT Meio Ambiente do Plano Diretor da Rede Nossa São Paulo, com ampla participação. Magda Beretta sugeriu voltar
a conversar sobre o assunto dentro em breve. - GT ÁreasVerdes: - Plantio Global. - Sergio Shigeeda relatou as
mudanças nas Subprefeituras da Sé e da Moóca, neste início de Gestão na Prefeitura de São Paulo, com a troca dos
Subprefeitos nessa Regionais, a área que estava acertada para o Plantio Global antes da pandemia, com projeto pronto e

aprovado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente foi inviabilizada. Sergio lamentou o fato, mas falou que nada
justifica aguardar mais um ano com a área parada e abandonada acumulando lixo e entulho, e informou que a
Subprefeitura da Sé já entrou no local com retroescavadeira para dar outro uso. Sergio comentou que já existe outra
área para o Plantio Global, e a grande questão é como formatar uma maneira de plantar no contexto atual de pandemia,
bem planejado, com númeromenor de pessoas, mais experientes, bem focados e obedecendo todos os protocolos de
segurança. - GT Sustentabilidade: - MIT – Andamento e OPL. - Elisa Rocha fez um relato do andamento do MIT. Na
ultima reunião o encontro foi para fazer uma seleção de critérios para indicar quais ações poderão ser apoiadas pelo
Grupo de Implementação Local. Já foi possível avançar na Metodologia, preencher o GRID e fazer o ciclo de
avaliações das ações. Agora a etapa é de conclusão do MIT , para depois dessa escolha das ações criar um termo de
aprimoramento que enxergamos através dessa visão sistêmica, e definir como caminhar para alcançar esse
aprimoramento. Lara Freitas fez um breve relato sobre o OPL – One Planet Living – o novo projeto indicado pela
coordenação do MIT, mais uma oportunidade para a Vila Mariana. Tem como perspectiva , visão do mundo onde todos
podem viver felizes com os recursos naturais disponíveis no planeta e respeitando a vida e a natureza e alcançando os
objetivos de forma mais simples. O treinamento será iniciado neste mês deabril, será uma agenda de encontros e
teremos mais informações em breve, atualizando os próximospassos. - Jornalismo Comunitário. - Nina Orlow lembrou
a todos, da possibilidade do pessoal do Jornalismo Comunitário se conectar com o jornalismo da ONU e relatar o que
está sendo feito. - GTResíduos e Água: - Programa Composta e Cultiva, Programa de Metas de SP, / Mapa ODS com
Informações sobre a VM. - Nina Orlow relatou que o Programa foi iniciado no ano passado, o âncora é o Instituto Pólis
com a Aliança Resíduo Zero Brasil. .Na cidade de São Paulo a Coleta é feita de maneira errada ela não é feita em três
frações. O PGIRS foi criado para que os resíduos orgânicos sejam coletados na cidade não sejam encaminhados para o
aterro sanitário, o que causa sobrecarga na coleta pela Prefeitura, que custa caro pois requer 10 anos de manutenção
após ser desativado. O Composta e Cultiva apresentou um documento, que foi assinado pelo prefeito, quando então
candidato. Neste documento são apresentados projetos para incentivar a Compostagem e Criação de mais Hortas, pois
há cerca de 400 hortas prometidas no programa. O Programa Composta e Cultiva foi contemplado no Programa de
Metas e será aberta a Audiência Pública que começa no dia 10/04/2021 e estará acessível pelo Portal Participe+, para
receber contribuições por escrito da sociedade civil durante o período de consulta pública. Nina falou ser muito
importante a divulgação e participação, principalmente nas audiências públicas das periferias, onde se tem menos
oportunidades de participação, seria uma chance para defender esses grupos por melhorias. As participações com falas
serão limitadas a 20 participantes por audiência com tempo máximo de contribuição de 3 minutos. Magda Beretta
complementou afirmando que é necessário incluir ações de apoio do Poder Público à compostagem, por exemplo, no
Plano de Metas. Sobre o Mapa ODS, Nina Orlow falou que ainda está sendo estruturado e a intenção é fazer de uma
maneira fácil de se ver. A nova questão levantada por ela foi a Lei de Proteção de Dados, tanto na Saúde como na
Educação se faz necessário o consentimento preventivo da pessoa responsável pelo órgão ou instituição, demonstrando
assim por escrito ou outro meio, que concorda com a divulgaçãode nomes, endereços, contatos, e como deve ser a
denominação do órgão na publicação. Lara Freitas complementou que esse mapeamento é muito importante e poderia
tê-los atrelados aos ODS no GEOSAMPA. - GT Patrimônio: - Casa Modernista - Carlo Corabi falou que as conversas
com relação ao projeto de Restauro da Casa estão bem avançadas, e são fortes as possibilidades da empresa Klabin
assumir essa obra. - 3) Informes:: - Nina Orlow sugeriu fazermos uma campanha para ajudar a Marcia Groeninga., uma
pessoa próxima de nós , passando por dificuldades, e sugeriu fazermos uma vaquinha em dinheiro entre 10 a 20 reais e
entregar a ela. - Carolina Rocha informousobre a troca na Subprefeitura da Vila Mariana; a partir da data de 08/04/2021
o novo subprefeito daVila Mariana passa a ser o Luis Felipe Miyabara, uma pessoa que já acompanha a Subprefeitura a
mais de 4 anos, e que nos primeiros meses de sua gestão, não poderá participar das reuniões do Cades; caso ocorra
alguma deliberação na reunião ordinária, ele poderá agendar na Subprefeitura uma reunião, com dois ou três
conselheiros titulares para deliberar os assuntos mais específicos.

- Carolina Rocha informou que em breve deixará a Subprefeitura da Vila Mariana e passará a trabalhar na Secretaria de
Gestão, e que a representante titular da Subprefeitura é a Maria Helena e o suplente é o Adilson. Não sabe ainda quem
ocupará o lugar deixado. - Magda Beretta solicitou para Carolina que peça ao novo Subprefeito a participação, em pelo
menos uma vez neste ano da reunião do Cades, solicitou também a presença, sempre de um representante que está no
dia a dia daSubprefeitura, nas reuniões ordinárias do Cades. - 4. Pauta próxima reunião: Aprovação da ata de abril de
2021. Assuntos principais: Nova Portaria CADES PORTARIA Nº _ 16 _ / SVMA . G2021- Eleições CADES; Revisão
Plano Diretor; Criação GT Saude; GT Áreas Verdes: PPAC Jardim de Chuva; Horta/Iniciativas de Doações
Comunitárias; GT Sustentabilidade: MiT - Andamento e OPL; Composteira Vila Mariana; Plano de Metas/PLOA; GT
Patrimônio: Parque Ibirapuera, Casa Modernista, Cinemateca. Informes/Outras metas/solicitações e calendário.
Próximos passos /
ações / providências. Pauta da próxima reunião. Encerramento. - Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às
19:30h, com os devidos agradecimentos pela presença de todos. Próxima reunião 06/05/2021.às 17:30h – Local:
plataforma online Google Meet. -PARTICIPANTES PRESENTES: Poder Público: Carolina Rocha, Cristina Abi Jabbour.
Representantes CADES VM –Conselheiros da Sociedade Civil: Magda Beretta,Luisa Catunda, Elisa Rocha, Lara Freitas,
Sergio Shigeeda, Andre Nakao, Carlo Corabi. Fórum Agenda 2030 VM: Nina Orlow. SESC Vila Mariana:Fernanda
Cristina Pereira de Oliveira. Sociedade Civil: Luciane Muruzaki, Maitê Bueno Pinheiro, Henrique Dias de Faria, Erika –
Feira do Bem. Presidente: Luis Felipe Miyabara, Subprefeito _VilaMariana. Elza Kusaka, 1ª secretária CADES VM.
Maria Helena Sozzi de Godoy, 2ª secretária CADES VM.

