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Ata da 11ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 10 de agosto de 2016 

No dia 10 de agosto de 2016 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 1 
início às 17h05. Dela participaram, conforme lista de presença:   2 
Conselheiros Titulares da Prefeitura Municipal de São Paulo: 3 
Harmi Takiya, Subprefeita de Pinheiros, Ajax Perez (Saúde) e Sueli Regina (DRE). 4 
Convidados: Ygor Souza (SP-PI), Gustavo Freiberg (SP-PI), Adriana Cirelli (SP-PI), 5 

Felipe Madio (SP-PI) e Sandra Daniela (SP-PI).  6 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Cecilia Lotufo, Claudia Visoni, Lincoln 7 
Paiva, Sasha Hart e Thais Mauad. 8 
Conselheiros Suplentes da Prefeitura Municipal de São Paulo:   9 
Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Glaucia Santelli.  10 

Ausências justificada: Delmar Mattes, Madalena Buzzo, Valéria Sanchez e Thomas 11 

Green.  12 

Pauta da Reunião de 10 de agosto de 2016  13 
1. Aprovação da Ata 10ª Reunião Ordinária do dia 13/07/16.  14 
2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).  15 
Pauta.  16 

3. Proposta de data para reunião de outubro/2016. 17 
4. GT´s. 18 

4.1. GT Praça Waldir Azevedo (Casinha).  19 
4.2. GT Mobilidade – Apresentação de corredores verdes (15min). 20 
4.3. GT Arborização e Agricultura (5min). 21 

4.4. GT Água (5min).  22 
4.5. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de vizinhança (5min). 23 

4.6. GT Ecobairros (5min). 24 
5. Comitê da Dengue – Relatório e próximas ações. 25 

  26 
1. Aprovação das Atas da 10ª Reunião Ordinária do dia 13/07/16.  27 

Aprovação da Ata em debate. 28 
Todos os conselheiros precisam assinar a ATA, não somente o presidente e o 29 

secretário. 30 
Ata não colocada em aprovação devido à falta de quorum.   31 

2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).   32 
A Subprefeita de Pinheiros e Presidente do CADES-PI iniciou a reunião mostrando o 33 
convite oficial da festa do aniversário de Pinheiros, que acontecerá no dia 21/08/2016 34 
das 10h às 18h. Falou sobre agenda comemorativa, que no dia 27/08 será o 35 
aniversário de 30 anos da feira Praça Benedito Calixto; 27/08 acontecerá o 2º Festival 36 

de Agricultura Urbana na Praça Victor Civita; dia 28/08 a Feira da Vila; 03/09 37 
acontecerá o Happening com fechamento da Rua Francisco Leitão, entre a Teodoro 38 
Sampaio x Cardeal Arcoverde e finalizando a agenda em 04/09 com abertura da 39 

Semana da Pátria na Praça Panamericana. A Subprefeitura recebeu uma emenda 40 
parlamentar para contratação de empresa especializada em plantio de espécies 41 
arbóreas nativas para prestação de serviço. Foi feito um edital de licitação com inicio 42 
em 06/07/2016 e o TCM suspendeu na mesma data. Após nova elaboração do mesmo 43 

pela Subprefeitura de Pinheiros foi liberado novamente a abertura do edital na data de 44 
08/08/2016, para que a abertura de envelopes possa acontecer em 17/08/2016. 45 
A conselheira Sueli Regina informou sobre o lançamento de uma revista com as ações 46 

da DRE, de escola e cidade sustentável. Articulação da agenda 2030 através de um 47 
seminário que será apresentado conforme folder 25, 26 e 27/08 às 09h30 na DRE 48 
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(Butantã). A conselheira Lotufo questionou o andamento das eleições do Conselho 49 

Gestor do Parque Por do Sol, que conforme respondido pela presidente foi adiado 50 
devido a não tempo hábil do processo eleitoral, uma vez haverá eleições municipais. A 51 
convidada Maria Eudóxia informou que as obras da fase 3 da operação Faria Lima 52 
tiveram inicio, com colocações de equipamentos de ginásticas, bancos e etc. Solicitou 53 
maior participação nas reuniões com SP Obras para discutir pontos colocados pelo 54 

Grupo Coletivo da Batata. A convidada Fernanda Sales falou sobre a questão histórica 55 
da cidade (Largo da Batata), entre um comparativo com a Cidade do México. Solicitou 56 
informações sobre os objetos encontrados nas escavações do Largo da Batata, pois 57 
ainda não obteve resposta. A presidente do CADES respondeu para convidada 58 
Eudóxia que haverá uma reunião ainda neste mês para sanar as dúvidas questionadas 59 

através do email. Respondendo os questionamentos da convidada Fernanda, será 60 
agendada uma exposição de todos estes objetos, que será articulado pelo Gustavo 61 
Freiberg.                               62 

Pauta       63 
3. Proposta de data para reunião de outubro/2016. 64 
Ficou decido entre os conselheiros que devido ao feriado de 12/10/16 a reunião foi 65 

adiada para data de 19/10/2016 no mesmo horário e local já estabelecido. 66 
4. GT´s  67 

4.1. GT Praça Waldir Azevedo (Casinha). 68 
A doutora Sandra de assessoria jurídica iniciou a apresentação falando sobre a 69 
reformulação do regimento interno da Casinha na Praça Waldir Azevedo. Foi citado por 70 

ela o objeto (casa), a administração (Subprefeitura e GT), as chaves do imóvel, os 71 
eventos, estacionamento no local, obras no imóvel e possíveis doações. O código de 72 

conduta não foi alterado por ser algo estabelecido pelos membros do GT. Foi entregue 73 
uma cópia do Regimento Interno aos conselheiros presentes falando sobre a utilização 74 
em geral da “Casinha”. A conselheira Cecilia Lotufo iniciou elogiando a maneira na qual 75 

foi confeccionado o Regimento, e logo em seguida informou que não era necessária a 76 
apresentação do Estatuto modificado na reunião do CADES sobre alegação de não 77 

está descrito na pauta. Salientou que poderia ter sido apresentado em uma reunião 78 

somente com o GT por si tratar de interesse exclusivo do próprio. Solicitou que a 79 
Subprefeitura cumprisse com suas obrigações, dando como exemplo a infiltração não 80 
resolvida e a falta de água no imóvel, fazendo constar os deveres de ambas as partes. 81 
Questionou a discussão do uso público e privado do imóvel que não constou na Ata 82 
anterior, e como sugestão de pauta nesta reunião. A conselheira informou que as 83 

reuniões do GT continuam as quintas-feiras, e que haverá um evento na “casinha” 84 
autorizado pela Subprefeitura, e aqueles que se interessarem podem procurá-la para 85 
maiores informações. Ressaltou novamente a construção coletiva do Regimento 86 
Interno da “casinha”. A Presidente e Subprefeita respondeu que foi feita uma vistoria 87 
por um engenheiro da Subprefeitura e ficou constatado que a infiltração foi sanada. No 88 

dia 22/07/16 a caixa d’água foi novamente abastecida com 450L, conforme informado 89 

pela Subprefeita. Foi registrado através de vistoria, informado por email a 90 

coordenadora do GT. A conselheira solicitou que uma determinada associação fosse 91 
notificada por estacionamento indevido no espaço da praça.                       92 
4.2. GT Mobilidade – Apresentação dos Corredores Verdes. 93 
O conselheiro Sasha Hart fez uma apresentação do Plano Conceitual de Corredores 94 
Verdes na Operação Urbana Faria Lima. Partiu de uma iniciativa do próprio Grupo, 95 
juntando-se ao GT Arborização e Agricultura para que pudesse ser apresentado ao 96 
Conselho Gestor Faria Lima. Salientou que o plano ainda está em aberto, aceitando 97 
sugestões para melhor elaborá-lo. O Plano está sendo apoiado pelo CADES-PI, 98 



CADES PINHEIROS 
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 
 

3 
 

Subprefeitura de Pinheiros, LabVerde FAU/USP (representado pela professora Maria 99 

Franco), ONG Rios e Ruas, Instituto WRI Brasil e aos cidadãos dispostos a contribuir. 100 
Ressaltou as leis que indicam parâmetros e diretrizes urbanísticas para 101 
desenvolvimento da cidade, na Lei Federal 10.257 (07/2001) – Estatuto da Cidade e na 102 
Lei Municipal 13.769 (01/2004) – Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Foi 103 
explicado pelo Conselheiro o conceito de Corredores Verdes e a importância que os 104 

mesmos têm na formação de redes de mobilidade segura, contemplando os pedestres 105 
e os meios de transportes movidos a energia não poluente. Foram exemplificados 106 
alguns projetos teóricos, em execução ou já executados através de fotos como São 107 
Paulo, Santo André, Rio de Janeiro, EUA, Inglaterra e etc. Sasha finalizou listando 108 
quais os principais benefícios identificados e planejados trazidos pelo Plano, e quais na 109 

prática todos envolvidos desejam implementar na cidade. A conselheira Claudia Visoni 110 
elogiou a maneira na qual foi apresentado o plano e pediu atenção sobre as paredes 111 
verdes, pois elas não têm a mesma eficiência ambiental que as árvores. O conselheiro 112 

Lincoln Paiva informou que fica inviável criar mecanismos, acreditando que um projeto 113 
de lei seria eficaz, debatendo o direito do cidadão. A conselheira Thais Mauad 114 
complementou que o projeto da Vila Jataí de corredores verdes está sendo 115 

desenvolvido, sugerindo que haja uma interligação entre eles. A conselheira Cecilia 116 
Lotufo sugeriu que fosse adotado o mesmo conceito para todos os ambientes 117 

envolvidos tanto no projeto, como no plano. A conselheira Sueli elogiou o trabalho 118 
como todo, e salientou a ocupação das praças e espaços públicos pelos mais jovens, 119 
vendo como um grande incentivo. O conselheiro Ajax aprovou o plano, mas questionou 120 

se há algum atrativo para as pessoas utilizarem este meio de transporte não poluente, 121 
citando como exemplo os espaços culturais. A apresentação foi encerrada com a fala 122 

da presidente sobre o plano conceitual, para que haja interação entre os projetos, 123 
principalmente o cultural, reforçado pelo Gustavo Freiberg.        124 
4.3. GT Arborização e Agricultura. 125 

A conselheira Claudia Visoni iniciou falando sobre o evento que acontecerá na Praça 126 
Victor Civita no dia 27/08 às 10h, com uma programação bastante ampla durante todo 127 

o dia. Agradeceu a parceria que vem sendo firmada entre os ativistas da área e a 128 

Subprefeitura de Pinheiros. Questionou novamente a ausência de um representante da 129 
SVMA, solicitando providências sobre as faltas constantes da sociedade civil e poder 130 
público. No dia 31/07/16 foi plantada uma “mini-floresta” com 600 mudas no Parque 131 
Candido Portinari, com aproximadamente 500 voluntários e membros do GT. Será 132 
apresentado um projeto de capacitação para o 2º semestre na Subprefeitura para as 133 

equipes de podas. A conselheira Thais Mauad informou que o GT lançou uma 134 
campanha educativa sobre “abre caixa”, tendo como piloto a Vila Jataí. Foi feito um 135 
primeiro contato com a comunidade com intuito de ter um prognóstico inicial. No dia 136 
13/08/16 começará a campanha de porta em porta para mapeamento do bairro. Está 137 
sendo desenvolvido o projeto para 1ª composteira em praça pública, em parceira do 138 

GT com a Subprefeitura de Pinheiros (CPO). A presidente falou sobre a reunião que 139 

teve entre GT e Subprefeitura. Onde ocorreram diversas denuncias sobre podas 140 

drásticas no Brooklin. Através de vistoria da equipe, foi constatado que as ações foram 141 
feitas pela empresa AES Eletropaulo. O outro caso foi efetuada a poda pelo próprio 142 
condomínio, conforme averiguado pela equipe técnica da Subprefeitura.                          143 
4.4. GT Água. 144 
Sem informes.      145 
4.5. GT GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança. 146 
Sem informes. 147 
4.6. GT Ecobairros. 148 
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A conselheira Cecilia Lotufo falou sobre o córrego das Corujas, onde teve um 149 

treinamento para utilização de um kit de analise do córrego por voluntários 150 
interessados. A idéia é que haja aperfeiçoamento dos voluntários para analise em 151 
volume maior do córrego. No resultado inicial ficou constatado que a água é regular, 152 
mas que contem coliformes fecais. Foi firmada uma parceria com André Lerne, onde foi 153 
cedido o uso do aplicativo chamado “pop”, criado por ele para analise e gestão 154 

territorial. Serão 16 ações por dia para acrescentar no crescimento do projeto. Está 155 
sendo escrito um documento para o plano regional com objetivos e diretrizes do 156 
Ecobairros, com prazo até o dia 17/08/16. Foi entregue o mapeamento para CMDU 157 
conforme solicitado pelo departamento.      158 
5. Comitê da Dengue – Relatório e próximas ações.  159 

Não houve tempo hábil para apresentação. Decidido pelo conselho como todo que será 160 
o primeiro item de pauta da próxima reunião ordinária.  161 
Outros assuntos 162 

Ficou decidido entre os conselheiros que o GT terá o tempo de apresentação ou 163 
informes e possíveis dúvidas ou sugestões em separado.  164 
  165 
 166 
 167 
  168 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CADES deu por encerrada a reunião, da 169 
qual se lavrou esta ata.   170 
 171 

São Paulo, 10 de agosto de 2016. 172 
 173 
 174 

Presidente 175 
Harmi Takiya                 ________________________                             176 
 177 
Representantes Titulares 178 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 179 
 180 

Claudia Visoni                    ___________________________ 181 
 182 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 183 
 184 

Madalena Buzzo                ___________________________ 185 
 186 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 187 
 188 

Selma de Souza                 ___________________________ 189 
 190 

Thais Mauad                      ___________________________ 191 
 192 

Thomas Jason Green        ___________________________ 193 
 194 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 195 
 196 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 197 
 198 
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Deise Alves                         ___________________________ 199 
 200 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 201 
 202 

Maristela Kersul                 ___________________________ 203 
 204 

Tarcisio Souza Pereira      ___________________________ 205 
 206 

Reynaldo Avino                  ___________________________ 207 
 208 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 209 
 210 

Representantes Suplentes 211 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 212 
 213 

Delmar Mattes                    ___________________________ 214 
 215 

Eliana Prete                          ___________________________ 216 
 217 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 218 
 219 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 220 
 221 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 222 
 223 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 224 
 225 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 226 
 227 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 228 
 229 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 230 
 231 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 232 
 233 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 234 


