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Ata da 13ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 19 de outubro de 2016 1 

No dia 19 de outubro de 2016 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 2 
início às 17H00. Nela participaram, conforme lista de presença: 3 
Secretário Geral: Adriana Cirelli 4 
Presidente do CADES: Harmi Takiya 5 
Conselheiros Titulares da Prefeitura Municipal de São Paulo: Ajax Perez Salvador, 6 

Guilherme Brandão do Amaral, Maria Angélica M. Costa.  7 
Convidados: Felipe Madio (SP-PI), Rômulo Martins de Carvalho (SP-PI). 8 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Cecilia Amaral Lotufo, Claudia Visoni, 9 
Sasha Tom Hart. 10 
Conselheiros Suplentes da Prefeitura Municipal de São Paulo: - 11 

Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Glaucia Maria M. Santelli, Valéria 12 
Sanchez Silva. 13 
Ausências justificada: Sueli R. Massaro (DRE/Butantã), Gustavo Nagib.  14 

Pautas da Reunião de 19 de outubro de 2016  15 
1. Aprovação da Ata da 12ª reunião Ordinária do dia 14 de setembro de 2016. 16 
Ata aprovada por unanimidade, sendo os conselheiros presentes: Cecilia A. Lotufo, 17 

Claudia Visoni, Ajax P. Salvador, Guilherme Brandão do Amaral, Maria Angélica 18 
Martins Costa, Glaucia Maria M. Santelli e Valéria Sanchez Silva.  19 

Por solicitação da conselheira Cecília Lotufo, que estava com febre e iria sair antes da 20 
reunião terminar, foi aprovado pelos conselheiros a mudança da ordem da pauta. Desta 21 
forma: Indicação do Secretário(a) Geral do CADES como ponto 2, Carta sugerida pela 22 

convidada Fernanda como ponto 3 e apresentação do GT’s Ecobairros e Praça Waldir 23 
de Azevedo como pontos 4.1 e 4.2, respectivamente. 24 

2. Indicação do Secretário(a) Geral do CADES. 25 
A presidente do CADES anunciou a indicação da nova Secretária Geral do CADES, 26 
sendo ela Adriana Cirelli, e esta indicação foi aprovada por unanimidade pelos 27 

conselheiros do CADES presentes na reunião, sendo eles: Cecilia A. Lotufo, Claudia 28 
Visoni, Ajax P. Salvador, Guilherme Brandão do Amaral, Maria Angélica Martins Costa, 29 

Glaucia Maria M. Santelli e Valéria Sanchez Silva.   30 

3. Carta sugerida pela convidada Fernanda.  31 
A presidente do CADES, Sra. Harmi Takiya, apresentou um breve histórico referente às 32 
ações realizadas referentes ao encaminhamento da carta redigida pela convidada 33 
Fernanda. O conselheiro Sasha T. Hart manifestou sua opinião favorável a haver uma 34 
comissão técnica, mas acredita que não haveria tempo para que essa comissão fosse 35 

definida e, por isso, sugeriu que a responsabilidade de considerar a histórica do local, 36 
ao nomear uma rua, deva ser do responsável pela atribuição do nome da Rua, não 37 
havendo a necessidade de atribuir esta responsabilidade a uma comissão específica.  38 
A carta original (redigida pela convidada Fernanda) foi votada e aprovada por 39 
unanimidade pelos conselheiros do CADES presentes na reunião, sendo eles: Cecilia 40 

A. Lotufo, Claudia Visoni, Ajax P. Salvador, Guilherme Brandão do Amaral, Maria 41 

Angélica Martins Costa, Glaucia Maria M. Santelli e Valéria Sanchez Silva.  42 

4. GT´s. 43 
4.1. GT Ecobairros (5min informes + 3min perguntas). 44 
A conselheira Cecilia Lotufo informou o acontecimento de um encontro no dia 20 de 45 
outubro de 2016 às 7h30, na praça das corujas, em conjunto com a UBS, PAVES e 46 
EMEF Olavo Pezzotti e o grupo S.O.S Mata Atlântica. A conselheira Cecilia Lotufo 47 
também manifestou a intenção em marcar uma reunião com os demais conselheiros do 48 
CADES envolvidos nas ações em questão. 49 
4.2. GT Praça Waldir de Azevedo - Casinha (5min informes + 3min perguntas). 50 
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A conselheira Cecilia Lotufo informou sobre o encontro realizado na Casinha, no qual 51 

foi anunciada a resposta referente a proposta de estatuto da Casinha, feita pela 52 
assessoria jurídica da Subprefeitura de Pinheiros. O encontro realizado na Casinha 53 
contou, ainda, com a realização de dois debates que trataram a questão da gestão 54 
compartilhada dos espaços públicos, juntamente com a Lei das praças, que resultou na 55 
reformulação do regimento interno da Casinha que será enviado por email, para a 56 

provação dos membros do CADES.  57 
Por motivos de saúde, a conselheira Cecilia Lotufo deixou a reunião às 17:15, de 58 
acordo com o aviso prévio, feito pela mesma. 59 
4.3. GT Arborização e Agricultura (5min informes + 3min perguntas). 60 
A conselheira Claudia Visoni informou sobre a realização do curso de calçadas verdes, 61 

que será entendido a Subprefeitura do Butantã e que foi concluído com sucesso, bem 62 
como o plantio da Antônio Bicudo também sobre o acontecimento da capacitação das 63 
equipes (de poda e de cobertura de solo) da prefeitura. Por fim, a conselheira Claudia 64 

Visoni informou que o jardim de chuva da vila jataí será a última ação do ano e 65 
apresentou lançamento do documento (dirigidos aos prefeitos e vereadores eleitos) que 66 
se baseia em 15 estudos científicos internacionais e nacionais que embasam os 67 

motivos para investir na arborização urbana, apoiando-se na argumentação de que os 68 
investimentos nas questões ambientais são, também, investimentos na área de saúde 69 

pública.  70 
O conselheiro Sasha T. Hart parabenizou a apresentação do GT e sugeriu encaminhar 71 
uma carta, via CADES, para o Estado solicitando a continuidade do plantio realizado na 72 

marginal do Rio Pinheiros. A presidente do CADES ponderou a sugestão, afirmando 73 
que o encaminhamento da carta para o Governo do Estado deve ser feito por meio da 74 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O conselheiro Guilherme ---- sugeriu que seja 75 
estabelecida uma parceria com o Governo do Estado para que eles indiquem as áreas 76 
que a prefeitura pode entrar, para que assim possa ser feita uma avaliação técnica de 77 

quais áreas a prefeitura pode plantar. A convidada Fernanda sugeriu um abaixo 78 
assinado referente a questão do plantio das árvores na marginal do Rio Pinheiros. 79 

4.4. GT Mobilidade (5min informes + 3min perguntas). 80 

O conselheiro Sasha T. Hart deu início ao GT pedindo para que a Subprefeita Harmi 81 
Takiya reitere aos funcionários a permissão da entrada de bicicletas na Subprefeitura 82 
de Pinheiros. A Subprefeita tomou ciência do pedido e informou que irá manter os 83 
funcionários avisados sobre esta questão.  84 
O conselheiro Sasha T. Hart informou que há crescente interesse da população para 85 

melhorar as condições da mobilidade ativa, indicou a existência de uma pesquisa sobre 86 
este assunto (que está no endereço eletrônico mobilidadeativa.org.br) e debateu a 87 
importância e relevância do CADES para discutir este tema. Por fim, informou sobre o 88 
abaixo assinado que foi entregue neste momento para a Subprefeitura de Pinheiros, 89 
feito por 120 moradores da Rua Amaro Cavaleiro (que faz parte da operação urbana) 90 

que abrange melhoras na arborização, largura das calçadas e minimizar impactos do 91 

trânsito.   92 

Após a apresentação do GT de mobilidade a conselheira Claudia Visoni deixou a 93 
reunião do CADES às 17h45, conforme avisado previamente. 94 
4.5.GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança (5min 95 
informes + 3min perguntas). 96 
De acordo com o solicitado pelo conselheiro Thomas J. Green, a presidente do CADES 97 
leu, na íntegra, a carta referente ao afastamento do conselheiro. Por conta do 98 
afastamento do conselheiro Thomas J. Green, o conselheiro Sasha Hart sugeriu que o 99 
GT seja assumido pelos suplentes e reiterou a necessidade dos suplentes, uma vez 100 
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que, com o afastamento do conselheiro Thomas J. Green, o CADES passa a ter um 101 

conselheiro a menos. 102 
A seguir temos inserida na íntegra a carta do conselheiro Thomas J. Green: 103 
A seguir temos inserida na íntegra a carta do conselheiro Thomas J. Green: 104 
Infelizmente, em função da crise econômica, das consequências insuportáveis sofridas pela exploração 105 
não sustentável do bairro da Vila Madalena, e das incessantes retaliações recebidas pelo nosso ativismo 106 
comunitário, inclusive algumas até dirigidas pelo próprio Poder Público, eu e minha esposa estaremos 107 
fechando o nosso comércio local de 17 anos no final do mês, e nos despedindo de São Paulo. 108 
Agradeço pela oportunidade de ter participado no CADES-PI durante os últimos 3 anos e 109 
desejo coragem para os demais conselheiros, que terão que enfrentar cada vez mais desafios daqui em 110 
diante, graças ao calamitoso e equivocado Plano Diretor Estratégica (PDE) e à Lei de Uso e Ocupação 111 
do SOLO (LUOS), aprovados durante a presente administração.   112 
Como uma última solicitação ao Conselho, peço que esta declaração seja lida na minha ausência na 113 
reunião ordinária de amanhã, dia 19 de outubro, e incluída na íntegra na próxima ata, como uma 114 
justificativa para os membros da comunidade que votaram de maneira expressiva na minha candidatura.  115 
Respeitosamente, 116 
Thomas Green 117 
4.6. GT Água (5min informes + 3min perguntas).  118 
Não houve informes sobre o GT Água. 119 

5. Comunicações Gerais (2min para cada informe). 120 
A presidente do CADES, Sra. Harmi Takiya, comunicou a indicação dos novos 121 
conselheiros titulares do CADES, da Prefeitura Municipal de São Paulo (Guilherme 122 

Brandão do Amaral e Maria Angélica M. Costa), e os apresentou aos membros 123 
presentes. Foi informado também, pela presidente do CADES, a questão sobre o 124 

decreto do Parque Pôr do Sol durante o período de inscrição de candidatos para o  125 
Conselho Gestor Parque Pôr do Sol,  tendo sido publicada uma portaria que prorrogou 126 
o prazo das inscrições até o fim do mês de outubro de 2016, mantendo todas as 127 

inscrições já feitas como válidas, sendo elas: 1 inscrição de entidades e 18  inscrições 128 
de pessoas físicas ( para concorrer ao Conselho do Parque Pôr do Sol), estando aberta 129 

as inscrições até o fim do mês de outubro.  130 

A conselheira Valéria Sanchez informou sobre a revitalização da Praça Cordeiro, onde 131 

acontecerá uma festa aberta (“pique-nique”) dia 4 de dezembro às 10h, para 132 
contemplar a mudança do portão que tem como objetivo o melhoramento da 133 

acessibilidade do local.  134 
O conselheiro Sasha T. Hart informou sobre a instalação do mobiliário do Largo da 135 
Batata, que gerou pontos positivos como a aderência da população ao uso do 136 

mobiliário e pontos negativo como, por exemplo, o vandalismo no mobiliário que ainda 137 
está sendo instalado. Em sequência a isto, sugeriu que haja um melhoramento na 138 

comunicação e a transparência com a população, para que não haja um entendimento 139 
errado sobre o processo de instalação e o uso do mobiliário no Largo da Batata.  140 
Foi informada por uma convidada (conselheira do CADES Santo Amaro) que na região 141 

de Santo Amaro há carência de vegetação, propondo, a partir disto, que o CADES da 142 
subprefeitura de Santo Amaro se una ao CADES-PI no que diz respeito à tentativa de 143 

parceria com o Governo do Estado no plantio da marginal do Rio Pinheiros. 144 
6. Comitê da Dengue (Ajax – 20min.) 145 

O conselheiro Ajax P. Salvador apresentou um panorama geral sobre a eliminação de 146 
criadouros, falando também sobre a realização do bloqueio por nebulização que contou 147 
com uma ação bastante forte na área 3 (Alto de Pinheiros). Mostrou, ainda, a 148 
realização das vistorias sistematizadas nos pontos estratégicos e o mapa da Região do 149 
Alto de Pinheiros que apresentava a queda dos casos de dengue na região em 150 
questão. Outras ações consideradas pelo conselheiro Ajax foram as realizadas em 151 
outras regiões da cidade de São Paulo, como por exemplo, as campanhas de vacina. O 152 
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conselheiro Sasha T. Hart questionou a concentração de ocorrências na região de 153 

Pinheiros, mencionando os fatores da rede pluvial local e sugeriu que as tubulações 154 
pluviais sejam avaliadas, bem como as ações de saneamento da região, bem como a 155 
conselheira Valéria Sanchez fez considerações sobre as condições sanitárias 156 
relacionadas à saúde pública. O conselheiro Ajax Salvador considerou que não foram 157 
constatados os principais motivos para o número de ocorrências, manifestando a real 158 

necessidade de serem feitas novas pesquisas e de manter o foco das ações e 159 
monitorias sistematizadas nos pontos estratégicos do território.  160 
A presidente do CADES, Sra. Harmi Takiya, agradeceu a apresentação do comitê da 161 
Dengue e afirmou que as apresentações feitas qualificam as reuniões do CADES e que 162 
mostram os trabalhos que vêm sendo feitos, bem a participação da população que 163 

fortalece as ações da prefeitura.  164 
7. Apresentação: Obras – Áreas Verdes (Simone – 20min.) 165 
Foi acordado entre os membros do CADES e os convidados em ser realizada na 13ª 166 

Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 19 de outubro de 2016 a apresentação 167 
referente a este tópico. A presidente do CADES, Sra. Harmi Takiya, fez uma 168 
apresentação sobre o mobiliário, que ainda está sendo instalado, do Largo da Batata, 169 

que ainda e explicou que a sugestão do CADES referente às “arvoreiras” foi aceita pela 170 
SP urbanismo, mas que ainda não foi aprovado o recurso aditivo para isto. Também foi 171 

apresentado, pela presidente do CADES, o evento “Batata na praia” (que foi realizado 172 
no Largo da Batata para marcar o uso do mobiliário portátil no espaço público) e o 173 
evento de inauguração do Jardim de Chuva, que ocorreu no dia 24 de setembro de 174 

2016 e contou com a presença de membros do CADES-PI, da população e da equipe 175 
da Subprefeitura de Pinheiros.  176 

Em seguida, a coordenadora de obras da Subprefeitura de Pinheiros, Simone 177 
Malandrino, apresentou as últimas obras feitas pela Subprefeitura de Pinheiros e 178 
realizou uma prestação de contas dos pedidos de emenda parlamentar, explicando que 179 

a verba das obras apresentadas provém de emendas parlamentares.  O conselheiro 180 
Sasha T. Hart questionou como o contato com a população, referente às demandas de 181 

emendas parlamentares, são realizados e, a partir disto, a presidente do CADES 182 

esclareceu que o processo participativo é complexo e existem conflitos de opiniões 183 
quanto às demandas, mas que há divulgação por parte da prefeitura. 184 
 185 
Outros Assuntos 186 
O convidado José Vieira levantou a questão da participação do CADES no período do 187 

fim de mandato e ressaltou a importância de fomentar a legislação de praças, 188 
sugerindo que o CADES movimente uma proposta de regulamentação desta 189 
legislação. A presidente do CADES, Sra. Harmi Takiya, informou que já houve um 190 
pronunciamento do CADES, através de um ofício para a SMSP, referente a 191 
regulamentação da legislação de praças, mas ainda assim, ainda existe tempo para 192 

que sejam feitas novas cobranças. Por fim, a presidente do CADES, propôs para a 193 

próxima reunião, a apresentação de um relatório do ano dos GT’s interessados em 194 

expor suas considerações finais, atribuindo um tempo específico para a apresentação 195 
do relatório do GT’s que desejarem realizá-la.  196 
 197 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente do CADES deu por encerrada a reunião às 198 
19h00, da qual se lavrou esta ata.  199 
São Paulo, 19 de outubro de 2016. 200 
 201 
 202 
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Presidente 203 
Harmi Takiya                 ________________________                             204 
 205 
Secretária Geral        ______________________ 206 

 207 
Representantes Titulares 208 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 209 
 210 

Claudia Visoni                    ___________________________ 211 
 212 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 213 
 214 

Madalena Buzzo                ___________________________ 215 
 216 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 217 
 218 

Selma de Souza                 ___________________________ 219 
 220 

Thais Mauad                      ___________________________ 221 
 222 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 223 
 224 

Deise Alves                         ___________________________ 225 
 226 

Guilherme Brandão do Amaral  ___________________________ 227 
 228 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 229 
 230 

Maria Angélica Martins Costa ___________________________ 231 
 232 

Maristela Kersul                 ___________________________ 233 
 234 

Tarcisio Souza Pereira      ___________________________ 235 
 236 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 237 
 238 

Representantes Suplentes 239 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 240 
 241 

Delmar Mattes                    ___________________________ 242 
 243 

Eliana Prete                          ___________________________ 244 
 245 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 246 
 247 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 248 
 249 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 250 
 251 
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Aline F. Estefam                   ___________________________ 252 
 253 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 254 
 255 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 256 
 257 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 258 


