
           

                                                   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: 03 de dezembro de 2020
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet

Pauta:
.  Aprovação da ata de novembro de 2020.
.  Assuntos  principais:  GT  Áreas  Verdes:  PPAC  4ª  Etapa;  GT  Sustentabilidade:  MIT  /  Relatório  2020;  GT 
Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca; Agenda Municipal; Calendário Cades 2021.  
. Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais

1. Aprovação da ata de novembro de 2020. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 
aprovada pelos conselheiros presentes.

2. Assuntos principais

- GT Áreas Verdes:
PPAC 4ª Etapa
Lara Freitas falou do 1º trecho da 4ª Etapa do PPAC, citou como um passo muito importante que foi dado com o curso 
teórico nos dias 06/11/2020 e 07/11/2020 e com a parte prática no dia 22/11/2020, que contemplou o manejo de águas  
pluviais urbanos no formato de Canteiros Pluviais. Na continuidade, será feita a preparação do 2º trecho com mais um 
Canteiro Pluvial, duas Vagas Verdes e dois Jardins, que será realizado no dia 12/12/2020 com o apoio da Secretaria do 
Verde, com número menor de participantes e moradores locais em função da situação de pandemia. Já reservados no  
Viveiro Manequinho Lopes duas mudas de Uvaias um Ipê Roxo para substituição. Será feito a poda de uma Cereja do Rio  
Grande de plantio anterior e  plantio de herbáceas nos canteiros,  visando sempre realizar  um plantio bem focado 
mobilizando as ferramentas e as mudas no menor tempo possível. Lara falou também do reaproveitamento durante a  
obra, o material do subleito foi separado e colocado no fundo do Canteiro PluviaL Está previsto para janeiro, o início  das  
atividades de acompanhamento e manutenção dos canteiros, com a supervisão do engenheiro Guilherme Castagna por  
6 meses.

- GT Sustentabilidade:
MIT / Relatório 2020
CADES Regional / Agenda 2030 Vila Mariana
A conselheira Magda Beretta fez um Resumo Geral das Ações do CADES deste Ano – Relatório 2020
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. GT ÁREAS VERDES:
- Projeto Piloto de Arborização de Calçadas  - PPAC
- Apoio aos Plantios Urbanos
. GT SUSTENTABILIDADE:
- Encontro de Iniciativas Locais de Sustentabilidade na Vila Mariana
- MIT Segunda Fase
.GT RESÍDUOS e ÁGUAS URBANAS:
- Projeto Composteiras Comunitárias Vila Mariana

GT ÁREAS VERDES
. Projeto Piloto de Arborização de Calçadas – PPAC
. Manutenções
. Apoio Plantios

4ª Etapa – Projeto Piloto Arborização de Calçadas – PPAC
. Infraestrutura Verde – Módulo 1 – Aula Teórica – 06/11/2020 e 07/11/2020  /  Módulo 2 – Aula Prática –  
22/11/2020

4ª Etapa – 1ª Fase – 2020
. Consulta Pública – Online – outubro/2020
- Primeiro trecho da rua das Uvaias: alargamento de esquina da rua Decio com rua das Uvaias, implementação  
infraestrutura verde (jardim de chuva), rampa de acessibilidade, vagas verdes e plantio de árvores.
- Atividades já realizadas
. Desenvolvimento das soluções para alargamento de calçadas, vagas verdes, dispositivos de acessibilidade, 
trafic calming e infraestrutura verde (jardins de chuva) – executado parcialmente em 22/11/2020.
. Curso de Infraestrutura Verde – Módulo 1 – Aula Teórica -06/11/2020 e 07/11/2020
- Atividade prevista
. Execução(previsão) 12/12/2020
- Manutenções  -  Praça Soichiro Honda 25/01/2020 – Manutenção - Plantio Largo Ana Rosa – 09/01/2020

GT SUSTENTABILIDADE
1 - Encontro de Iniciativas Locais de Sustentabilidade na Vila Mariana – Encontro virtual em 29/03/2020

2 - MIT Segunda Fase 
19/06/2020 – Encontro Preparatório para segunda etapa e formação do grupo de Implementação Local (GIL)
09/07/2020 – Treinamento na Metodologia MIT System 
23/07/2020 – Treinamento em Sociocracia 
06/08/2020 – Mapeamento das Ações 
20/08/2020 – Treinamento em Comunicação Não Violenta
10/09/2020  - Apresentação das 40 Ações Indicadas 
24/09/2020 – Seleção das 30 Ações
08/10/2020  –  Preenchimento  GRID  Ação  “Projeto  Composteira  Comunitária”  com  GIL  Apresentação  do 
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Formulário, para cada Ação preencher 
22/10/2020 – Preenchimento “Ciclo de Células” com GIL na plataforma Preenchimento  GRID  ação  “Santi 
Sustentável “ 
05/11/2020  –  Alinhamento,  esclarecimento  dúvidas  sobre  preenchimento formulário,  cronograma futuro, 
agendamento encontros com ações individuais para GRID
09/12/2020 – Encontro de Encerramento do ano. Devolutiva dos encontros setoriais 
15/01/2020 – Reunião planejamento 

GT RESÍDUOS E ÁGUAS URBANAS
- PROJETO COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA VILA MARIANA
. Histórico e Novas Composteiras 2020
- 1ª Composteira Comunitária Museu do Inseto Instituto Biológico
. Março a Dezembro/2019 – 1031kg
- 2ª Composteira Comunitária VM – Primeira na Praça Keniche Nakagawa – 2020
. Janeiro a Março/2020 – 720kg
- 3ª Composteira Comunitária VM – Segunda Composteira na Praça Keniche Nakagawa – 2020
´Setembro a Novembro/2020 – 1269kg
- Total Compostado: 3029kg – 3 toneladas.

Agenda Municipal
Nina está participando da Câmara Temática Ambiental, do Comitê Municipal de ODS, representando a Rede 
Nossa SP, e fez um relato sobre a definição de Metas e Indicadores Municipais. Informou que já estão na 
análise do segundo bloco das contribuições da Consulta Pública. Esse processo se encerra ainda em dezembro 
e será encaminhado para a Comissão ODS Municipal  que irá deliberar  e encaminhar para o Executivo. O  
processo foi muito rico, Nina observou que no geral é muito difícil visualizar um horizonte de 10 anos e quem  
trabalha na Prefeitura está acostumado com prazos bem mais curtos e sempre levando em conta a falta de 
recursos, histórica,  relacionada com questões ambientais.  Para o ODS 12 foi  possível  ressaltar o Plano de  
Educação Ambiental (PEACS) aprovado junto com o Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) 
para  que  nos  próximos  10  anos  seja  implantado  de  forma  descentralizada.  Também  foi  dada  ênfase  à 
compostagem (+- 50% dos resíduos gerados e erroneamente enviados para os aterros sanitários) e a coleta  
seletiva, feita pelos catadores e que precisa ser custeada pelas empresas no âmbito da logística reversa que 
está na lei  PNRS. Somente o rejeito pode ser enviado para os aterros, sendo que precisa ser analisado e 
diminuído para que os produtos que consumimos voltem à cadeia produtiva. Muito importante é lembrar das 
prioridades da lei – onde a primeira é a não geração de resíduos. No foco dos ODS 13 – Mudanças Climáticas  
foi  referenciado o plano de SP, e também no ODS 15 – referenciados com ênfase todos os Planos recém 
aprovados na SVMA.

- GT Patrimônio:
C  asa Modernista  
Carlo Corabi falou da situação da Casa Modernista, uma das conselheiras foi substituída; a Casa  já  retomando 
as atividades e já acontecendo a primeira exposição, com o artista Giulio Rosso, de 21/11/2020 a 06/06/2021 
de terça-feira a domingo. Falou também do processo de Restauro da Casa com a possibilidade da empresa  
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Klabin patrocinar essa obra. 

Cinemateca
Carlo Corabi  falou que será selecionada uma entidade para administrar  a  Cinemateca,  e  que 40 técnicos 
especializados da gestão anterior serão selecionados e realocados na nova gestão. No início de 2021 assumirá 
essa nova gestão, retomando as atividades públicas e preservando todo o acervo.

Calendário CADES 2021
Ficou decidido que nos primeiros 6 meses (Janeiro a Junho) as reuniões do Cades 2021, continuarão sendo 
como foi em 2020 no período de pandemia , às 5ª feiras, uma vez por mês das 17:30 h às 19:30h , online na  
plataforma google meet. As reuniões da Agenda 2030 em 2021 continuarão às 2ª feiras da mesma semana, no  
mesmo horário e da mesma maneira  da reunião do Cades.
Calendário Cades 2021:
Janeiro           14/01/2021
Fevereiro       04/02/2021
Março            04/03/2021
Abril               08/04/2021
Maio              06/05/2021
Junho            10/06/2021
Julho             08/07/2021
Agosto          05/08/2021
Setembro     02/09/2021
Outubro       07/10/2021
Novembro   11/11/2021
Dezembro    09/12/2021 

3) Informes
- Magda Beretta informou que fez o convite ao subprefeito da Vila Mariana, Diogo Soares, a participar desta 
última reunião do ano, mas êle agradeceu, se desculpou e justificou que não poderia por motivos de saúde.
- Foi solicitado a todos os Conselheiros Titulares e Suplentes do Cades, a fazer uma gravação em vídeo com 1 
minuto de duração, com celular na horizontal, respondendo às seguintes perguntas:
1 – Porque eu participo do Cades?
2 – O que eu vivenciei e o que eu acho mais relevante dentro do Cades?
Os vídeos serão usados para a divulgação das ações do Cades Vila Mariana.
- Lara Freitas comunicou o ocorrido no final de semana no Instituto Biológico: uma invasão com violência e 
agressão nos alojamentos. Falou da necessidade de dar apoio e retomar o plano de manejo local. Carlo Corabi  
ficou de ir conversar, verificar a documentação do processo e ajudar a solucionar o problema.
- Nina chamou a atenção para o orçamento público do próximo ano, considerou que será bem complicado e 
citou a necessidade de acompanhar e avaliar as possibilidades.

4. Pauta próxima reunião:  
üAprovação da ata de dezembro de 2020.
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üAssuntos principais: GT Áreas Verdes: PPAC, Jardim de chuva, Horta da Saúde,GT Sustentabilidade: Formação 
do Comitê de Usuários de Praças, MiT, CADES Outras Secretarias, ODS Evento em Março; GT Patrimônio: Casa 
Modernista, Cinemateca.
üOutras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências.
üPauta da próxima reunião. Encerramento.

Encerramento  da  reunião  –  Foi  encerrada  a  reunião  às  19:30h,  com os  devidos  agradecimentos  pela 
presença de todos. Próxima reunião 14/01/2021.  17:30h – Local: plataforma online Google Meet.

PARTICIPANTES PRESENTES:

Poder Público
Sandra Machado Alves
Carolina Rocha
Maria Helena Sozzi de Godoy

Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Magda Beretta
Luisa Catunda
Elisa Rocha
Lara Freitas
Carlo Corabi
André Nakao

Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow

Sociedade Civil
Luciane Murazaki
Bob David
Milena Palma

______________________________________                
Presidente: Diogo Soares                                         
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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