
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: 14 de janeiro de 2021 Hora de início: 17h 30 
Local: plataforma online Google Meet Pauta: Aprovação da ata de dezembro de 2020.
. Assuntos principais: - GT Áreas Verdes: PPAC, Jardim de Chuva, Horta da Saúde, - GT Sustentabilidade: 
Formação do Comitê de Usuários de Praças, MIT, Projeto Composteiras, ODS Evento em Março, CADES 
Outras Secretarias  - GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca.  
. Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais
 1. Aprovação da ata de dezembro de 2020. A leitura da ata em questão foi dispensada pela plenária, sendo 
aprovada pelos conselheiros presentes. 2. Assuntos principais - GT Áreas Verdes: PPAC
Lara Freitas fez algumas observações da 1ª fase da 4ª etapa do PPAC com relação às obras e plantios dos 
Jardins de Chuva; terminado um processo, agora requer alguma atenção com as finalizações nas obras feitas, 
manutenções nos jardins e fazer um balanço geral mais detalhado com observações captadas durante todo o 
processo, que poderão contribuir em futuras ocasiões, sempre com a colaboração  da Secretaria do Verdes. - 
Jardim de Chuva: Sergio Shigeeda observou que com a água entrando mais forte no Jardim de chuva faz se 
necessário uma proteção para conter as pedras colocadas nas entradas, com tela ou algo parecido, que as 
impeça de se  espalhar por todo o  canteiro comprometendo as plantas e a estética do jardim. Comentou 
também os buracos na rua e o asfalto aberto e por terminar, ao lado da Vaga Verde em frente ao Edifício 
Vermont.  Serviços estes já solicitados à Prefeitura da Vila Mariana e motivos de cobranças de moradores 
locais. Carolina Rocha sugeriu que seja elaborado um relato e encaminhado à Secretaria da Prefeitura e se 
prontificou a colaborar. - Horta da Saúde: Sergio Shigeeda falou da necessidade de substituir o fechamento 
frontal já deteriorado da Horta da Saúde, um problema que vem de longa data, passando por outras gestões 
anteriores na Subprefeitura da Vila Mariana. A sugestão foi de se fazer o fechamento no mesmo local do 
atual, devido ao conflito com o vizinho ao lado. A situação da Horta foi amplamente discutida e analisada, 
foram feitas muitas sugestões buscando uma solução viável. Sergio Shigeeda destacou como respaldo a 
favor, o fato da Horta existir a sete anos e possuir um longo histórico positivo bem conhecido e divulgado. - 
GT Sustentabilidade: Formação do Comitê de Usuários de Praças: Magda Beretta falou sobre o tema e citou 
como exemplo o da Lapa, um dos mais recentes casos de Adoção de Praça; sugeriu a Formação do Comitê 
de Usuários de Praças  na região da Vila Mariana com as praças Keniche Nakagawa e a Arquimedes da Silva. 
Maria Helena falou que precisa verificar os procedimentos para o Cadastro na Subprefeitura e isso  foi 
discutido. Carolina Rocha citou  a Portaria de 2018 da Vila Guilherme como o um dos primeiros Comitês de 
Usuários e Elisa Rocha mostrou a lei publicada no Diário Oficial. Magda falou do grande interesse na Praça 
Keniche Nakagawa por causa do projeto da Composteira já funcionando a todo vapor e da praça Arquimedes 
da Silva com a horta já ativa,  sendo bem utilizada e da possibilidade de incrementar outras atividades no 
local. Questionou também o aparecimento repentino de duas palmeiras plantadas no meio da praça 
Arquimedes da Silva que  a fez acionar queixa no 156. - MIT: Magda Beretta falou da 2ª etapa do MIT com 
o 1º encontro de abertura do ano em 15/01/2021. No ano que passou foram cerca de 10 encontros onde foram 
selecionadas as ações que serão apoiadas, ainda com alguns formulários a serem preenchidos. Lara Freitas 
destacou que com essa experiência na Vila Mariana, surgiu a oportunidade de compartilhar o aprendizado 
com outros grupos; um do Rio de Janeiro que trabalha com reeconomia, outro  da Granja Vianna e com um 
mandato coletivo eleito de Alto Paraíso que iniciará o mandato já utilizando esta experiência. É a 
Metodologia do MIT avançando e beneficiando outros grupos. Lara  questionou a situação da Sede 
Sustentável implantada pelo Subprefeito Fabrício Cobra em sua gestão. Carolina Rocha relatou que com a 
situação de pandemia e a ausência de muitos funcionários na sede da Subprefeitura , a iniciativa não teve 
continuidade, tudo ficou abandonado e foi por água abaixo. Lara citou que tudo isso deveria ser evidenciado 
ao preencher o formulário do MIT e a importância de registrar essa situação, pois apesar das falhas, seria útil 
captar os  ensinamentos do ocorrido. - ODS Evento em Março: Nina Orlow falou do festival em março da 
ODS Global, dias 25/03/2021 e 26/03/2021, com o intuito de comemorar a questão dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, O evento será totalmente virtual. Vamos Virar o Jogo para as Pessoas e o 
Planeta com o Slogam: Mobilizar, Inspirar e Fomentar. Convidou a todos para que inscrevam alguns projetos 
e ações, citou como exemplo o MIT, a Horta da Saúde, o Ecobairro e procurou atrair muitos outros que 
quiserem, dizendo que a Vila Mariana merece estar na fita. Falou para entrar no site e conhecer: 
https://globalfestivalfashion.org/, seria um forma de se conectar com outros países e conhecer o que estão 
fazendo. - Projeto Composteira: Magda Beretta citou que a nova composteira da Praça Keniche Nakagawa já 



recebeu cerca de 1700kg de resíduos  orgânicos , contando com grande participação da Comunidade da Vila 
Mariana. Elisa Rocha comentou que buscando parcerias locais para fortalecer o projeto, procura-se 
incrementar outras atividades no local. Nina Orlow falou do programa de compostagem - Composta Efetiva 
do prefeito Bruno Covas - Plano de Gestão Integrada sobre Resíduos, só pode ir para o atêrro sanitário aquilo 
que não é passível de recuperação, e  que a compostagem não fique restrita aos resíduos das feiras livres. 
Falou que houve crescimento da compostagem em São Paulo, mas ainda é muito baixo e se faz necessário o 
incentivo da coleta em todos os lugares, como nos prédios obrigando por lei a criação de áreas de 
compostagem. Citou os resíduos que não vão para a coleta seletiva como: vidro, isopor,  embalagens 
plásticas de bolos e de pacotes de salgadinhos. - Cades Outras Secretarias: Foi discutida a ausência de 
representantes de outras Secretarias nas reuniões mensais do Conselho do Cades Vila Mariana, e a 
necessidade de verificar se houve alterações nas Secretarias para resgatar os novos representantes. Carolina 
Rocha sugeriu que fosse elaborado um ofício com as solicitações de representantes  de todas as Secretarias  e 
ficou de colaborar e verificar com o Subprefeito. Foi discutido também o mandato do Conselho do Cades 
durante o período de pandemia, e foi confirmada a publicação no Diário Oficial de que a gestão atual fica 
prorrogado até que se tenha condição para uma nova eleição.- GT Patrimônio: - Casa Modernista: Carlo 
Corabi falou que tem conversado com o Massah Fujimoto, representante da Secretaria do Verde, da 
necessidade de agilizar a manutenção das Áreas Verdes fazendo podas e remoções de árvores visando a 
recuperação da área. Comentou a situação de abandono e deterioração do prédio sem grandes perspectivas de 
melhoras. Elisa Rocha comentou que a situação dizendo que a Casa Modernista necessita de um forte apelo 
da sociedade chamando a atenção, para se obter uma resposta real dos órgãos competentes. - Cinemateca: 
Carlo Corabi falou que houve algum avanço na Cinemateca, conseguiram sensibilizar o governo. A 
Secretaria de Audio Visual em parceria com a Sociedade de Amigos da Cinemateca e mais a Secretaria da 
Cultura vão gerenciar por 3 meses a Cinemateca, e nesse período de transição 40 ex-funcionários  serão 
recontratados e efetivados. A Associação de Amigos da Vila Mariana se mobilizou e entrou como assistente 
no processo que corre junto ao Ministério Público para forçar o seu andamento. 3) Informes: - Lara Freitas 
chamou a atenção para o Plantio Global deste ano, cuja data se aproxima, e a necessidade de discutir o tema 
no cenário atual de pandemia. - Nina Orlow  chamou a atenção da  live para a entrega das pás da Agenda 
2030  Vila Mariana, com data a ser definida. 4. Pauta próxima reunião: -  Aprovação da ata de janeiro de 
2021. - Assuntos principais: GT Áreas Verdes: Cades e Plantio Global 2021; GT Sustentabilidade: MiT, 
PPAC, Resultado da Agenda 2030 do Município; GT Patrimônio: Casa Modernista, Cinemateca . - 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 04/02/2021.  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 CatundaElisa Roch, 
Lara Freitas, Sergio Shigeeda, Carlo Corabi,André Nakao, - Fórum Agenda 2030 VM: Nina Orlow. - 
Conselho Participativo: Carmem Rocha. - Sociedade Civil: Luciane Murazaki, Carolina Lima Puccini, 
Nathalia Vasconcellos . - Presidente: Diogo Soares,  Subprefeito _Vila Mariana, Elza Kusaka, 1ª secretária 
CADES, Maria Helena Sozzi de Godoy2ª secretária CADES VM.


