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Ata da 2ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 14 de Outubrobro de 2015 

No dia 14 de outubro de 2015 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 1 
início às 16h38min. Dela participaram, conforme lista de presença:   2 
Representantes Governo: Harmi Takiya, Subprefeita de 3 
Pinheiros, Maristela Kersul (SAS), André Ferreira (SVMA), Ygor Souza (SP-PI), Simone 4 
Cristina (SP-PI) Leandro Vicente (SP-PI), Gustavo Freiberg (SP-PI), Ajax Perez, 5 

(Saúde) e Rafael Soares (CET).  6 
Conselheiros Titulares Sociedade Civil: Cecilia Lotufo, Claudia Visoni, Lincoln Paiva, 7 
Madalena Buzzo, Sasha Tom, Selma de Souza, Thais Mauad e Thomas Green.  8 
Ausências justificada: Valéria Sanchez (Conselheira Suplente) e Sueli Regina 9 
(DRE).  10 

Pauta da Reunião de 14 de outubro de 2015  11 

1. Comunicações Gerais.  12 

2. Aprovação da Ata de Reunião Ordinária do dia 02/09/15.  13 
3. Regimento Interno: Encaminhamentos.  14 
4. Pauta.  15 
Apresentação dos GT´s da gestão anterior (5min por GT).  16 

4.1. GT Arborização – Claudia Visoni 17 
4.2. GT Mobilidade – Joana Canedo 18 

4.3. GT Largo da Batata – Sasha Tom 19 
4.4. GT Poluição Sonora ou Ruído – Tom Green 20 
4.5. GT Praça Valdir de Azevedo / Casinha – Cecilia Lotufo   21 

5. Criação dos novos GT´s 22 
GT´s sugeridos (consolidados) 23 

5.1. GT de diagnóstico, mapeamento, indicadores, dados e rede de sustentabilidade. 24 
5.2. GT Arborização e áreas verdes. 25 

5.3. GT Água, recursos hídricos e história da região. 26 
5.4. Mobilidade Urbana. 27 
5.5. GT Ruído. 28 
6. Convite para encontro de CADES (Butantã, Lapa, Santo Amaro, Vila Mariana e 29 

Pinheiros). 30 
7. Criação de novas áreas verdes permeáveis a partir da sugestão dos moradores da 31 
Vila Jataí (Thais Mauad – CADES / Simone Cristina – CPO / SPPI).  32 

  33 
1. Comunicações gerais  34 
Cecilia trouxe um convidado (Marcelo – Conselho Gestor do Parque Mário Covas, 35 
representante da sociedade civil) que está buscando se aproximar do CADES-PI para 36 

levar ações em prol do parque.  37 
A Subprefeita fez uma apresentação sobre emergência em quedas de árvores e galhos 38 
que ocorrerão entre os dias 08/09 a 10/10 na região da Subprefeitura. Quais as razões 39 

que ocasionam essas quedas e o plano de atendimento quando isso acontece. Foi 40 
informado também que a madeira das árvores caídas não pode ser utilizada devido 41 
estado fitossanitário ser desconhecido. A vice prefeita está criando um projeto para que 42 
aja o armazenamento dessas madeiras e que as mesmas possam ser examinadas. Foi 43 

sugerido que intensifique o trabalho de conscientização em relação ao não corte da raiz 44 
de uma árvore, principalmente quando acontecem as obras, o que pode ocasionar a 45 
queda. Falou sobre o VII seminário de atendimento a vítimas sociais, Idosos, que 46 

acontecerá na câmara municipal no dia 22/10 – 14h às 18h, onde o convite foi 47 
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estendido ao Conselho do Idoso e o evento Outubro Rosa que também acontecerá na 48 

Câmara Municipal neste mês. 49 
Haverá uma audiência devolutiva falando sobre as ruas abertas com data ainda a ser 50 
definida.    51 
Madalena informou que o Conselho Participativo irá chamar uma reunião temática 52 
sobre este tema no dia 20/10 às 19h no auditório da Subprefeitura. Serão convidadas 53 

outras pessoas entre a comunidade com intuito de apresentar um relatório mas amplo, 54 
onde não haverá debate entre poder público e comunidade.   55 
Lincoln disse que a idéia é muito válida, pois dará condições para que as pessoas 56 
interajam entre elas. Outro ponto citado foi que se criasse um GT para que 57 
aprofundasse a discussão de maneira organizada.   58 

Selma questionou que a audiência anterior não houve participação da população de 59 
maneira justa, informando que recebeu o email convite faltando informações.    60 
Tom Green concordou com a Selma, informando que o processo foi imposto e que os 61 

interesses da comunidade não foram ouvidas e nem atendidas. Protocolou dois 62 
manifestos na reunião representando a sociedade local, solicitando maior 63 
transparência.  64 

2. Aprovação da ATA reunião ordinária 02/09/2015   65 
Aprovação da ATA em debate.  66 

Todos os conselheiros precisam assinar a ATA, não somente o presidente e o 67 
secretário, e assim foi feito. 68 
Aprovada ATA por unanimidade.  69 
  70 

3. Regimento Interno: Encaminhamentos 71 
A Subprefeita apresentou algumas modificações no regimento interno e ficou definido 72 
que seria enviado por email para todos os conselheiros o quanto antes. 73 

Colocado em votação duas propostas para tratar do regimento interno: 74 

1ª Formação de GT. 75 
2ª Encaminhar proposta por email e deliberar na próxima reunião. 76 
Todos votaram a favor da 2ª proposta.  77 

Conselheiro Tom Green se absteve. 78 
Tom Green informou que é um assunto complexo e que não pode ser aprovada alguma 79 

mudança de imediato, ou seja, com curto espaço de tempo.    80 
Claudia Visoni informou que o Regimento Interno passado demorou quase 06 meses 81 
para ser votado. E que ainda há tempo para enviar sugestões de modificações, e que a 82 

reunião não pode se restringir a discussão sobre este tema. 83 
A Subprefeita informou que estipula prazo para que aja tempo hábil para receber as 84 

sugestões e analisar as mesmas. 85 
Madalena sugeriu que fosse aberta a palavra a sociedade que trouxe algum 86 
comunicado. 87 

Diego (Sociedade Civil) trouxe como tema o Parque dos Búfalos, já que está em 88 

debate na Câmara Municipal e solicitou que não deixássemos de abordar no CADES-89 
PI. Falou também sobre os Eucaliptos na Vila Jataí, para que fosse dada uma atenção 90 
maior, pois eles dispõem de muita altura, o que poderia causar algum tipo de problema 91 

em caso de queda. 92 
Subprefeita informou que neste caso é acionado o corpo de bombeiros, que possui os 93 
equipamentos apropriados para grandes alturas, acompanhado de um engenheiro 94 
agrônomo para efetuar a parte técnica. 95 
Daniel (sociedade civil) informa que montou uma associação no Parque das Corujas. 96 
Disse que abriu sac para uma estrutura metálica rompida, onde pode causar um 97 
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acidente. Moradores de rua se banhando no rio e já montando uma estrutura de 98 

moradia. 99 
3 pessoas (mulheres) da sociedade civil reclamou do ruído na Vila Madalena, de um 100 
Bar, uma balada, ambulantes e feiras livres (ocorrem de segunda a segunda). 101 
Subprefeita informou que o Psiu tem grandes demandas para atender toda Prefeitura, 102 
onde solicitou ao Secretário ações sigilosas pelo órgão para flagrar e autuar os 103 

estabelecimentos infratores. 104 
Delmar concordou com a reclamante e disse que cada vez mais abrem 105 
estabelecimentos comerciais pelo motivo de Pinheiros se tornar um centro recreativo 106 
mais freqüentado. 107 
Tom Green reclamou sobre a instalação de um Parklet que está sem a placa de 108 

identificação para reclamação ou sugestão na Rua Simão Álvares. 109 
 110 
4. Pauta 111 

Apresentação dos GT´s 112 

4.5. GT Praça Valdir de Azevedo / Casinha 113 
Cecilia apresentou o resultado dos trabalhos efetuados na Casinha, onde foi 114 
encontrada abandonada. A Praça Valdir de Azevedo está extremamente degradada. 115 
Casinha servia de auxilio para quadra de esporte dentro da praça, onde já foi utilizada 116 

por uma família e depois por um grupo da Guarda Civil Metropolitana, voltando ao 117 
estado de abandono. Foi feita uma enquete com os freqüentadores da praça com 118 

intuito de revitalizar a mesma, e se tornar um projeto usado pelas pessoas. Foi 119 
disponibilizada uma emenda parlamentar com o vereador Police Neto no valor de 120 
R$60.000,00 para investimento da Casinha, que juntamente com a Subprefeitura 121 

(Harmi Takiya) dobrou a verba para R$120.000,00 para revitalização geral. O intuito é 122 
devolver o espaço público para as pessoas para que possam desfrutar da melhor 123 

maneira, já que o PL que virou lei da gestão participativa das praças.   124 
4.1. GT Arborização e Agricultura Urbana 125 

Claudia Visoni trouxe como resultados da atuação do GT, pela vertente da agricultura 126 
urbana, duas iniciativas: 1) Horta das Corujas, horta comunitária na Praça das Corujas, 127 
que não demanda investimentos dos cofres públicos. É um projeto piloto de educação 128 
ambiental e nutricional, de recuperação do solo e de nascentes, mitigação de 129 

mudanças climáticas, conservação de espaço público e reserva urbana de 130 
biodiversidade ambiental e animal. 2) Atividades na Escola Estufa de Pinheiros, que 131 
avançou apenas com a realização de atividades periódicas de educação ambinetal, já 132 
que o cultivo de mudas não foi possível por falta de voluntários e colaboração dos 133 
funcionários do local.  134 

Em relação à arborização urbana, as ações partiram de um diagnóstico inicial que 135 
identificou que o poder público não está conseguindo proteger plenamente as árvores 136 
já existentes na região, devido aos maus tratos infringidos pela população e falta de 137 
estrutura. Alegou que não é prioridade desta gestão o plantio e cuidado da massa 138 
arbórea, o que afeta diretamente na saúde das pessoas. O GT se dispôs a ajudar o 139 

poder público a conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores e orientar 140 
para que não sejam realizados plantios de árvores de maneira errada e em locais 141 

indevidos. 142 
Foram realizados: curso de arborização urbana teórico e prático para a comunidade, 143 
em parceria com a Secretaria do verde e Meio Ambiente, com a elaboração de um 144 
relatório com os resultados e sugestões para o poder público, 3 encontros de 145 
capacitação para os funcionários terceirizados da subprefeitura, responsáveis pela 146 
manutenção de áreas verdes, podas e remoções de árvores, curso de capacitação 147 
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para as equipes terceirizadas sobre abelhas nativas, acompanhamento TCA do 148 

condomínio Natingui e elaboração de relatório, além da participação de diversas 149 
audiências públicas na Câmara Municipal, reuniões da Frente de Sustentabilidade e 150 
Comissão de Meio Ambiente, levando propostas e manifestos. O registro das 151 
atividades estão no blog do CADES-PI. 152 
4.2. GT Mobilidade 153 

Joana trouxe informações sobre o GT Comunicação, onde divulgava todas as ações 154 
dos GT´s do CADES-PI e encaminhava os resultados para assessoria de comunicação 155 
da Subprefeitura de Pinheiros. No GT Mobilidade foi feito um evento chamado 156 
mobilidade que queremos para nossa região, com palestrantes falando 157 
especificamente sobre o tema mencionado. Foram criados subgrupos e um deles falou 158 

sobre sistema de ônibus, com ações pontuais sobre uma linha e buscou aproximação 159 
com a SPTRANS. Outro subgrupo foi as vias a 30 km que não foi desenvolvida e o 160 
subgrupo Largo da Batata que acabou se tornando um GT. O GT Mobilidade 161 
acompanhou os trabalhos e reuniões do conselho gestor da Operação Faria Lima, trazendo 162 
informações sobre a construção da ciclovia, e as reuniões da Conexão Pinheiros, formada pelo 163 
WRI e um grupo de empresas da Berrini. GT Córrego Verde não avançou, mas seus objetivos 164 
eram tratar de assuntos como Piscinão, Parque Linear Córrego Verde e enchentes na região, 165 
foram feitos levantamentos de informações sobre estes assuntos e colocados no blog.  166 
Joana se colocou a disposição para continuar no GT Comunicação acompanhado do 167 

Conselheiro Sasha. 168 
4.3. GT Largo da Batata 169 

Sasha informou que apesar de todo recurso financeiro gasto nas obras do Largo, 170 
acabou se tornando um local vazio e sem forma. Foi divididos em 3 partes: História, 171 
obra e participação. Foram feitos ofícios via CADES-PI em busca de informações sobre 172 

as peças arqueológicas que foram retiradas do local e não se sabe onde foi parar. Feito 173 
projeto de lei para alterar o nome da estação para Largo da Batata. GT tentou auxiliar 174 

nas ações do Mercado Municipal de Pinheiros, para que não se torne um local 175 

esquecido. Gostaria que a população tivesse sido ouvida em relação ao que fazer no 176 

Largo da Batata, pois tiveram várias reuniões com os órgãos públicos. 177 
4.4.  GT Ruído 178 

Tom Green questionou se já havia resposta sobre o formulário deixado com os 179 
componentes participantes do GT anterior, se poderia manter a mesma formação. 180 
Disse que o objetivo seria estudar os danos de saúde e qualidade de vida dos 181 

moradores de Pinheiros causados por diversos ruídos e incômodos, entender as 182 
causas e efeitos geradores, analisar a legislação vigente planejada, solicitar aplicação 183 

com eficácia, consultar o poder legislativo, executivo, municipal, estadual e federal, 184 
incentivar a cidadania e práticas sustentáveis. Informou que está questionando a 185 
Câmara Municipal constantemente para que os direitos da população que ele 186 

representa sejam atendidos.  187 
5. GT´s  188 

Criação através de formulário ou requerimento com objetivo, componentes e prazo 189 
para apresentação de relatório, onde serão publicados juntamente com as ATAS no 190 

D.O. foram trazidos por 4 Conselheiros. 191 
Claudia Visoni (Arborização e Agricultura)  192 
Tom Green (Poluição sonora, uso e incômodos e seus impactos de vizinhança)  193 
Sasha Tom (Mobilidade)  194 
Delmar Mattes (Água) 195 
6. Convite para encontro de CADES (Butantã, Lapa, Santo Amaro, Vila Mariana e 196 
Pinheiros).  197 



CADES PINHEIROS 
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 

 
 

5 
 

A Subprefeita falou sobre o encontro entre os CADES-PI para ser realizado em 198 

dezembro/2015, mostrando a minuta do convite a ser enviado para cada presidente 199 
dos CADES.  200 
Madalena informou que estava na coordenação dos CADES e foi comentado que 201 
possivelmente haverá no final do ano um encontro entre todos os CADES, o que 202 
poderá inviabilizar o de Pinheiros. A Subprefeita ficou de verificar e confirmar a 203 

informação.  204 
Claudia Visoni informou que haverá um evento no dia 22/10/15 (quinta-feira) na 205 
Subprefeitura de Pinheiros às 19h chamado de “Abelhas nativas, pernilongos e aedes: 206 
como lidar com os insetos”. Três especialistas falarão sobre o assunto abordado.  207 
Gustavo informou que em uma audiência na Câmara Municipal o CPM e o CADES da 208 

Subprefeitura de Pinheiros são os mais atuantes.  209 
7. Criação de novas áreas verdes permeáveis a partir da sugestão dos moradores 210 
da Vila Jataí (Thais Mauad – CADES / Simone Cristina – CPO / SPPI).  211 

A Subprefeita fez uma introdução sobre o recebimento da demanda da criação de 212 
novas áreas verdes na região da Vila Jataí. Em parceria da sociedade civil com o poder 213 
público foi feita uma apresentação sobre este projeto.  214 

Simone informou que foi aberto um TID pelo GT Áreas Verdes, informando onde 215 
poderia ser desimpermeabilizado.  216 

Foi mostrado através de slide onde estão as novas áreas verdes permeáveis. Foram 217 
movidas várias equipes de CPO/SPPI para execução das obras, mas o trabalho foi 218 
satisfatório para ambos os lados.   219 

A Subprefeita complementou que é preciso saber quantos metros quadrados foram 220 
ganhos com áreas verdes e ao final do ano demonstrar através de resultados.  221 
  222 

Nada mais havendo a tratar, a Subprefeita de Pinheiros deu por encerrada a reunião, 223 

da qual se lavrou esta ata.   224 

São Paulo, 14 de outubro de 2015. 225 
 226 
 227 

Representantes Titulares 228 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 229 
 230 

Claudia Visoni                    ___________________________ 231 
 232 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 233 
 234 

Madalena Buzzo                ___________________________ 235 
 236 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 237 
 238 

Selma de Souza                 ___________________________ 239 
 240 

Thais Mauad                      ___________________________ 241 
 242 

Thomas Jason Green        ___________________________ 243 
 244 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 245 
 246 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 247 
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 248 

Deise Alves                         ___________________________ 249 
 250 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 251 
 252 

Maristela Kersul                 ___________________________ 253 
 254 

Eduardo José Lima            ___________________________ 255 
 256 

Reynaldo Avino                  ___________________________ 257 
 258 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 259 
 260 

Representantes Suplentes 261 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 262 
 263 

Delmar Mattes                    ___________________________ 264 
 265 

Eliana Prete                          ___________________________ 266 
 267 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 268 
 269 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 270 
 271 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 272 
 273 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 274 
 275 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 276 
 277 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 278 
 279 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 280 
 281 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 282 
 283 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 284 


