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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: 04 de fevereiro de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet

Pauta:
Aprovação da ata de janeiro de 2021.
Assuntos principais: - GT Áreas Verdes: Cades Plantio Global 2021, PPAC, - GT Sustentabilidade: Formação do 
Comitê  de  Usuários  de  Praças,  Projeto  Composteiras,  Resultado  da  Agenda  2030  do  Município,  -  GT 
Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca.  
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais

1.  Aprovação da ata de  janeiro de 2021.  A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 
aprovada pelos conselheiros presentes

2. Assuntos principais

- GT Áreas Verdes:
Cades Plantio Global 2021
Sergio Shigeeda falou que o subprefeito da Moóca , com quem foi acertado o Plantio Global para 2020, será 
substituído mas a área escolhida para a sua realização, quando for possível em função da pandemia, está  
segura e garantida. Sergio comentou também os melhoramentos que a Subprefeitura da Vila Mariana está 
fazendo na Comunidade Mauro e a possibilidade de realizar um Plantio Arbóreo sem aglomeração no local. 
PPAC
Lara Freitas falou da necessidade de se fazer uma vistoria e marcar uma manutenção nos jardins de chuva da 
Rua das Uvaias, e comentou também a necessidade de cobrar da CET a pintura das faixas de travessias no 
local. 

- GT Sustentabilidade:
Formação do Comitê de Usuários de Praças
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Magda Beretta falou que já foi feita a solicitação para a Formação de dois  Comitês  de Usuários de Praças  na Vila  
Mariana, um na Praça Arquimedes da Silva com 5 munícipes interessados, e  outro na praça Keniche  Nakagawa com 
adesão de 10 munícipes.. O Comitê de Usuários de Praças, busca a  regulamentação com a lei Municipal 16212 de 2015.  
Dentro do tema Praças, Nina Orlow comentou sobre a Praça Rosa Alves e questionou a possibilidade dela ser adotada.  
Sugeriu  fazer  pelo Cades Vila  Mariana uma solicitação para  a   AMLURB,  para  que seja  elaborado um comunicado  
convocando os moradores locais para uma conversa, cujo objetivo seria orientar e convidar a todos para que cuidem da  
praça. Carolina Rocha citou o Programa de Educação Ambiental da LOCAT SP Gestão de Resíduos, suspenso no momento  
por causa da pandemia,  sugeriu a formalização  dos questionamentos e  sejam  encaminhados para a  AMLURB.
Projeto Composteiras
Magda Beretta falou que estão fechando a segunda Composteira com mais de 2 toneladas de resíduos: 2.200kg. Na  
próxima semana será aberta a 3ª Composteira com a possibilidade de ter um convênio com o Rafael da AMLURB, para 
fornecer a estrutura de composteira para fazer teste, falou também que estão utilizando sacos  Biocompostáveis que 
podem ser deixados no local, evitando aglomerações. A Composteira segue com aumento de usuários a cada dia, sendo  
alimentada com em torno de 150kg de resíduos por dia de atividade.
Resultado da Agenda 2030 do Município
Nina Orlow fez o seguinte relato: O processo de Agenda 2030 SP – os ODS da cidade de SP, foi encerrado e 
agora os próximos passos serão comunicados pelo gabinete, que coordena esse trabalho. Foram analisados 
todas as 169 metas trazidas para a realidade da PMSP, com planos, leis, etc. Trabalho bem completo. Agora em 
fevereiro terá a próxima reunião do Comitê ODS da cidade e teremos mais informações de como podemos  
adequá-la  à  realidade  da  Vila  Mariana.  A  proposta  da  Agenda  2030  da  VM  é  mapear  inicialmente  um  
diagnóstico por ODS dos 3 Distritos que compõe a VM, com os dados disponíveis, mas muitos deles dispersos.

- GT Patrimônio:
Casa Modernista
Carlo Corabi falou que no momento estão com 4 componentes no Conselho da Casa Modernista. Foi feita uma  
atualização para os representantes da Secretaria da Cultura e com isso a volta do Cartum que é um entusiasta 
da Casa Modernista. Foi escolhida uma nova Conselheira, que está em situação difícil no momento, pelo fato 
de ser a pessoa responsável pelo processo de Tombamento do Ginásio do Parque Ibirapuera, mas que mesmo 
assim, se prontificou a atualizar o projeto de Restauro da Casa Modernista  e trazer respostas mais concretas 
na próxima reunião do Conselho. Sobre o Ginásio do Parque Ibirapuera, falou que o Ministério Público Federal
autorizou a entrada com o Processo de Tombamento garantindo que o Ginásio será mantido como está, fruto 
este, da  grande mobilização a favor da sociedade civil.
Cinemateca
Carlo  Corabi  comentou  um  fato  polêmico  na  Cinemateca,  foi  nomeado  na  diretoria  para  administrar  a 
Cinemateca uma blogueira, o que  gerou uma indignação pelo fato dessa pessoa não ter experiência na área ,  
caracterizando uma indicação política e gerando manifestações da sociedade civil.  
. 

3) Informes:
- Nina Orlow falou da Comemoração da  Agenda 2030  Vila Mariana, com a eleição das pessoas que realizaram  
trabalhos  e que, apesar da pandemia , de alguma forma colaboraram e se destacaram por seus feitos focados 
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; estes serão contempladas com as Pás da Agenda 2030. Como 
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não é possível ser um evento presencial como gostaríamos, será online pela plataforma Zoom, dia 06/02/2021  
às 17:00hrs, e o link será fornecido posteriormente. Convidou a todos a participarem do evento e prestigiar os 
homenageados.

4. Pauta próxima reunião:  
Aprovação da ata de fevereiro de 2021.
Assuntos principais: Planejamento Cades, GT Áreas Verdes: PPAC; GT Sustentabilidade: MiT, Plano de Ações 
dos ODS, Plano de Bairro da Vila Mariana; GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca, Parque Ibirapuera.

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 04/03/2021.  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
Carlo Corabi
André Nakao

Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow

SESC Vila Mariana
Fernanda Cristina Pereira de Oliveira

Sociedade Civil
Luciane Muruzaki
Luana Santos de Souza
Carlos Alberto Oliveira
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______________________________________ 
Presidente: Diogo Soares 
Subprefeito _Vila Mariana

______________________________________
Elza Kusaka
1ª secretária CADES VM

______________________________________
Maria Helena Sozzi de Godoy
2ª secretária CADES VM
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