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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: 10 de junho de 2021
Hora de início: 17h 30
Local: plataforma online Google Meet

Pauta:
Aprovação da ata de junho de 2021.
Assuntos principais:  - Apresentação do Plano de Intervenção Urbana do Ginásio do Ibirapuera -  GT  Áreas 
Verdes: PPAC – Plano de Gestão de Arborização Urbana Mediante Software;  - Eleições Cades; - Criação do GT 
Saude. 
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Informes gerais, Pauta para a 
próxima reunião/encerramento.

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

2. Assuntos principais

O  Subprefeito  Luis  Felipe  Miyabara  iniciou  a  reunião,  se  apresentou  e  agradeceu  o  Alexandre  Pires  da 
Secretaria  de Urbanismo e Licenciamento e os profissionais da  SP Urbanismo presentes.

Apresentação  do Plano de Intervenção Urbana do Ginásio do Ibirapuera
Larissa Campagner, Diretora de Desenvolvimento Urbano da SP Urbanismo fez a introdução da apresentação, citando o  
cadastro no Plano Estratégico da cidade e a Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo que define as ZOE, Zonas de  
Ocupação Especial que é o caso da área ligada ao Complexo Esportivo do Ibirapuera. O PIU é uma solicitação do Governo  
do Estado, o processo foi iniciado em 2015 e já teve a primeira consulta pública. Atualmente está aberta para consulta  
pública ( para  receber comentários  e sugestões até o dia 02/07/2021 sobre o PIU) no portal da Prefeitura Participe +,
https://participemais.prefeitura.sp.gov.br. Na sequência foi passada  a palavra  para a Heloísa Proença, Assessora do 
Governo e representante para acompanhar a reunião. Ela relatou que o projeto não é do Governo do Estado, não é 
definitivo, é referencial, e o projeto será definido após as licitações  com base nas diretrizes legais pertinentes de uso e  
ocupação  do solo. Em seguida, Adriana Levisky apresentou a análise urbanística da área, a avaliação das características  
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de ocupação, potencialidades ,  diretrizes,  parâmetros de projeto e outras informações sobre o território.  Fernando 
Gasperini, Coordenador de Projetos da SP Urbanismo, falou  a seguir sobre o PIU no âmbito da Prefeitura, tendo como  
base o projeto referencial do Governo do Estado.
Terminada a apresentação, várias perguntas foram feitas aos apresentadores, os possíveis esclarecimentos  foram feitos. 
Todos foram convidados a continuar participando e sugerindo no portal https://participemais.prefeitura.sp.gov.br. 

- GT Áreas Verdes:
PPAC – Plano de Gestão de Arborização Urbana Mediante Software
Marcelo Machado Leão, Agrônomo, Pesquisador da USP e ESALQ e autor do Plano de Arborização Urbana de 
Piracicaba, apresentou o Arbolink, software de Gestão Ambiental Urbana que desenvolveu para modernizar o 
gerenciamento de árvores existentes. Como pesquisador desde 2015, começou a estudar o fluxo processual na 
cidade e avaliar os riscos de queda das árvores, procurando se aprofundar nessa área e controlar para ter uma 
arborização urbana mais equilibrada. O objetivo seria de modernizar o gerenciamento das árvores de modo 
digital, numa área delimitada e estabelecer uma proposta de integração da Prefeitura com as concessionárias,  
com os aplicativos e com as agendas interativas como o Waze e outros, possibilitando controlar o sistema de 
poda, classificar os riscos de queda das árvores, e com técnicas de identificação de espécies raras. Marcelo  
agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para conversar e estabelecer os próximos passos. Magda 
Beretta  fez  os  devidos  agradecimentos  e  ficou  combinado  de  agendar  um  novo  encontro,  numa  outra 
oportunidade, com mais tempo e participação também de outros órgãos  como a Secretaria do Verde e outros  
técnicos.

Eleições  Cades Regionais]
Lara Freitas chamou a atenção de todos  para as Eleições dos Cades Regionais já com data definida, falou da 
necessidade de se ter um time completo e a preocupação em como colaborar para que todos possam votar,  
nesta eleição online, com a cidade toda votando, com todas as dificuldades de conexão em várias regiões, 
principalmente as mais afastadas. Maria Helena enfatizou essa dificuldade citando a mobilização ocorrida no 
Forum Verde. Lara citou a necessidade de garantir os 8 titulares e os 8 suplentes e pediu para as pessoas se  
candidatarem, salientando a necessidade de se fazer uma comunicação objetiva sobre as eleições. Bruna de 
Oliveira, Assessora de comunicação da Subprefeitura VM, falou em fazer de maneira conjunta pelas redes 
sociais com videos explicando o que é o Cades, falando das eleições, e prometeu enviar a todos os atuais 
conselheiros  pelo Whatsapp.  Maria Helena enfatizou a necessidade de se ter o passo a passo de como votar e 
citou que o mais complicado é entrar no Participe+. Sergio Shigeeda mencionou, pela sua experiência em 
outras ocasiões, que fazer uma cartilha com as informações,  é possível que as pessoas olhem mas não leiam,  
e que os possíveis novos candidatos têm receio de assumir. Enfatizou que é necessário conversar, explicar e 
convencê-los  a  começar  como  ouvinte  e  ir  se  inteirando  com  calma.  Carina  Beje  de  Almeida  falou  de 
experiências anteriores e citou a plataforma Participe+ como de acesso complicado e demorado na forma de  
cadastro.

Criação do GT Saúde
Sergio  Shigeeda assumindo o  GT Saúde  informou que  o  GT está  em fase  de  formação,   e  que  ele  está 
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preenchendo os formulários de formatação, tendo até agora os seguintes participantes: Caroline de Souza 
Moretti,  Silvia Berlinck,  Sonia Felipone, Satiko Minami e mais algumas pessoas das UBS.

3) Informes:
- Lara Freitas explicou que será elaborado um plano de ação desenvolvido de forma colaborativa ( moradores,  
empresas, iniciativas ou coletivos, organizações, escolas, conselhos locais, poder público) para co-criar a visão 
compartilhada de sustentabilidade para o bairro da Vila Mariana utilizando os dez princípios do One Planet 
Living,  que cobrem aspectos sociais,  ambientais  e  econômicos,  visando por exemplo,  a redução local  das 
emissões ou geração de resíduos e desperdício. O iprimeiro encontro será no dia 11/06/2021.
- Nina Orlow convidou a todos, a acessar e divulgar que a Praça Victor Civita recebeu Centro de Inovação 
Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa.
- Nina Orlow informou que  Câmaras Temáticas de ODS Iniciaram seus trabalhos para produção de Plano ODS.  
Tem um grande desafio em relacionar as metas com o Plano de Metas da cidade, com os Planos vigentes com, 
PlanClima, PGIRS, e outros. Está participando da Câmara Temática SP Sustentável com reuniões semanais e 
tarefas de aprofundamento. Nina irá compartilhando mais informações no grupo Cades. A lista de todos os 
integrantes pode ser vista em:   https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/12367-portaria-sgm-n-185-de-04-  
06-2021-designa  -os.  
- Carina Beje de Almeida, assessora de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria 
Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e  Turismo,  informou  que  a  partir  do  mês  de  julho 
participará  das  reuniões  da  Agenda  2030  VM  e  do  Cades  VM,  para  incrementar  as  temáticas   de 
Desenvolvimento  Sustentável  dentro  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e 
Turismo, a pedido da Secretaria Aline Cardoso da SMDET.
-  Fernando Barreto de Almeida, ex-morador da Vila Mariana,  cujo objetivo seria expor a sua intenção de 
patrocinar um plantio de árvores numa pequena área pública da Vila Mariana. Deixou o seu contato para 
acertos futuros com o grupo, uma vez que não houve tempo para a sua fala.

4. Pauta próxima reunião:  
Aprovação da  ata de junho de 2021.
Assuntos principais: GT Áreas Verdes: 1) PPAC - reivindicação do Edifício Claudia, 2) Horta da Saúde, 3) Plantio 
com Patrocínio, Fernando de Almeida; GT Sustentabilidade: 4) MiT / OPL; 5 Composteira Vila Mariana, 6) 
Chácara das Jabuticabeiras; - 7)Eleições Cades Regionais; 8) Orçamento PLOA; GT Patrimônio: 9) 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 08/07/2021.às 17:30h – Local: plataforma online Google Meet.
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PARTICIPANTES PRESENTES:

Subprefeitura VM
Caroline de Souza Moretti
Bruna Anielle Lopes de Oliveira

Representantes CADES VM – Conselheiros da Sociedade Civil
Magda Beretta
Elisa Rocha
Lara Freitas
Sergio Shigeeda
Andre Nakao
Carlo Corabi

Fórum Agenda 2030 VM
Nina Orlow

Poder Público
Cristina Abi Jabbour

SP Urbanismo
Alexandre Pires
Daniela Zilio
Eduardo de Carvalho
Elenice Teixeira
Francila N. dos Santos
Fernando Gasperini
Larissa Campagner
Maria Fernanda Willy Fabro
Marília Camargo
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Carina Beje de Almeida

Governo do Estado de São Paulo
Heloísa Proença
Adriana Levisky

Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera
Sylvia Mielnik

Claudia Vacilian Cahali
Gustavo Razuk
Welton Santos
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Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo
Marco Aurélio Pegolo

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Luis Ramos

Sesc Vila Mariana
Fernanda Cristina Pereira de Oliveira
Sivana

Sociedade Civil
Henrique Dias de Faria
Luciane Muruzaki
Melissa Pereira Liauw
Marcelo Machado Leão 
Tania Sassioto 
Fernando Barreto de Almeida
Glaucia Glallo
Fatima Franco
Cristina Correa Conde
Lena  Shinomaaebara
Giuliano Saraceni Issa Cossolin
Carlos Minniti
Maura Müller

_____________________________________ 
Presidente: Luis Felipe Miyabara
Subprefeito _Vila Mariana

______________________________________
Elza Kusaka
1ª secretária CADES VM

_____________________________________
Maria Helena Sozzi de Godoy
2ª secretária CADES VM
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