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Ata da 4ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 09 de dezembro de 2015 

No dia 09 de dezembro de 2015 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 1 
início às 16h40min. Dela participaram, conforme lista de presença:   2 
Conselheiros Titulares da Prefeitura Municipal de São Paulo: 3 
Harmi Takiya, Subprefeita de Pinheiros, André Ferreira (SVMA), Ajax Perez, (Saúde) e 4 
Sueli Regina (DRE). 5 

Convidados: Ygor Souza (SP-PI), Leandro Vicente (SP-PI), Simone Cristina (SP-PI), 6 
Felipe Madio (SP-PI), Gustavo Freiberg (SP-PI).  7 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Claudia Visoni, Lincoln Paiva 8 
Madalena Buzzo, Sasha Hart, Thais Mauad e Thomas Green. 9 
Conselheiros Suplentes da Prefeitura Municipal de São Paulo:   10 

Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Gustavo Galassi, Glaucia Maria e 11 

Valéria Sanchez.  12 

Ausências justificada: Delmar Mattes, Sandra Maria, Cecilia Lotufo e Maristela Kersul 13 
(Conselheiros Suplentes e Titulares).  14 
Pauta da Reunião de 09 de dezembro de 2015  15 
1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do dia 09/12/15.  16 

2. Comunicações Gerais.  17 
3. Pauta.  18 

Informe dos GT´s  19 
3.1. GT Arborização e Agricultura. 20 
3.2. GT Água. 21 

3.3. GT Mobilidade. 22 
3.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de vizinhança. 23 

4.   Manutenção das praças.  24 
  25 

1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária do dia 09/12/15.  26 
Aprovação da Ata em debate. 27 

Todos os conselheiros precisam assinar a ATA, não somente o presidente e o 28 
secretário, e assim foi feito. 29 

Ata aprovada por unanimidade.  30 
2. Comunicações Gerais.   31 

A Subprefeita iniciou informando que na data de 12/12/2015 (sábado) às 10h irá 32 
ocorrer à inauguração da escola de bicicletas no Largo da Batata. Um projeto 33 
desenvolvido pelo bike anjo (ONG) em parceria com a Secretaria de Governo, que 34 
funcionará através de um termo de doação de serviços de 3 anos. A prefeitura cedeu o 35 
local para instalação de um container, onde serão alocadas as bicicletas praticadas 36 

para as aulas, tanto para crianças, tanto para adultos aos finais de semana. 37 
Será marcada uma reunião do comitê da dengue para dia 15/12/15 às 11h, constituídos 38 
por membros e um conselheiro do Conselho Participativo (indicado pelo próprio 39 

Conselho) para intensificar o combate a dengue.  40 
Os ofícios foram enviados para Secretaria do Verde e Secretaria de Subprefeituras 41 
solicitando informações sobre o Conselho Gestor do Parque Por do Sol e a cartilha 42 
sobre a regulamentação da lei das praças. 43 

Conselheira Claudia Visoni informou sobre a portaria do Secretário do Verde atrelando 44 
os objetivos do CADES aos objetivos do desenvolvimento sustentável com diretrizes 45 
mundiais da ONU. São 17 objetivos e existem metas para que se possam alcançá-los, 46 

norteando o CADES, dando base para discussão e de construção de trabalho. Propôs 47 
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também que os GT´s comecem a fazer um trabalho de relacionar suas ações com os 48 

objetivos de desenvolvimento sustentável. 49 
Comentou também sobre a COP 21, que ainda não obteve muitos resultados em 50 
termos de acordos mundiais, mas acredita-se que em 2 meses o cenário comece a 51 
mudar. Assuntos da área urbana, como combate as mudanças climáticas baseadas em 52 
carbonificação do solo e proteção de florestas e nascentes. Será estendido também 53 

para as áreas rurais e selvagens, mas com prioridade na cidade. 54 
A conselheira Madalena Buzzo informou que conseguiu uma emenda parlamentar 55 
através do Conselho Participativo no valor de R$100.000,00 para compra de um 56 
registografo, para melhor avaliação das arvores. 57 
Foi feito no último dia 25 um encontro do FOCA para falar da ocupação do espaço 58 

público na Praça das Corujas avaliando os pontos positivos e negativos da mesma. Foi 59 
discutido também a elaboração de um conselho gestor da praça e intervenção do poder 60 
público em várias questões. Apresentará a proposta do GT Olhar Seguro com o intuito 61 

de evitar assédios as crianças e adolescente, principalmente aquelas que estejam 62 
sozinhas na praça. 63 
Conselheiro Lincoln informou sobre o acontecimento do 1º Fórum de Mobilidade a Pé 64 

no Instituto Tomie Ohtake e dúvidas sobre as eleições para Subprefeitos e resíduos 65 
sólidos e pontos clandestinos na região de Pinheiros. 66 

Conselheiro Suplente Gustavo Galassi informou sobre o plantio de grama na Avenida 67 
Morumbi como ponto positivo e solicitou que fosse acrescentado também no lado par 68 
da avenida. Mencionou também que na área do Brooklin poderia ter mais áreas verdes. 69 

O Conselheiro Thomas Green trouxe um documento solicitando aprovação do CADES-70 
PI para envio do manifesto a Câmara Municipal sobre o aumento de decibéis na região 71 

da Vila Madalena. 72 
Ajax falou sobre as ações do combate a Dengue pela Saúde em parceria com a 73 
Ambiental na região de Pinheiros. Serão feitas ações conjuntas com muita força no 74 

carnaval, usando a mídia dos blocos e dos banheiros químicos através de cartazes. Foi 75 
lançado um decreto pelo prefeito no dia 01/12/15 normatizando as visitas domiciliares 76 

para eliminação de mosquitos em situações de risco.  77 

A Subprefeita respondeu aos questionamentos dos Conselheiros Lincoln, Gustavo e 78 
Thomas informando que os pontos clandestinos precisa ser registrado via SAC para 79 
que possa resolver a questão mencionada, as áreas verdes são implementadas pela 80 
Secretaria do Verde através de cronogramas e o manifesto para Câmara Municipal 81 
sobre o aumento de decibéis foi aprovado por unanimidade o envio do oficio para que 82 

se mantenha os mesmos decibéis, onde o documento será disponibilizado pela 83 
Subprefeitura assinado pela Presidente do Cades-PI no dia seguinte (10/12/2015). 84 
Ficou decidido entre os conselheiros presentes que em janeiro/2016 não haverá 85 
reunião e que a reunião de fevereiro/2016 será antecipada para primeira quarta-feira de 86 
fevereiro/2016 (03/02/2016). As reuniões continuam sendo na 2ª quarta-feira de cada 87 

mês, aprovado por unanimidade. A Subprefeita informou as mudanças no regulamento 88 

interno a saber: sugestões do conselheiro Thomas Green concordava com as 89 

alterações que foram incorporadas no arquivo encaminhado a todos os conselheiros e 90 
a sugestão do conselheiro Sasha do artigo 5º. Colocado em discussão esse tema 91 
nenhum conselheiro levantou óbices, desta forma na próxima reunião o regulamento 92 
será deliberado.                 93 
3. Pauta 94 
Apresentação dos GT´s 95 
3.1. GT Arborização e Agricultura 96 
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Thais Mauad informou que o GT realizou 2 cursos de capacitação em novembro e 97 

dezembro/2015. Já estão planejando novos cursos de capacitação para 2016, 98 
estendendo para comunidade. Ocorrerá uma ação de abertura de caixa, começando 99 
pela Vila Jataí e gostaria de contar com o apoio da Subprefeitura. Paisagismo dos 100 
canteiros abertos, começando também pela Vila Jataí, onde o projeto foi discutido com 101 
a engenheira Rosa, através de um jardim de chuva e restos de madeiras ou podas. 102 

Falou também sobre o PL do vereador Gilberto Natalini, que está parado desde 2013 103 
na Câmara Municipal. Solicitou que o CADES-PI reforce a votação e aprovação do 104 
mesmo, responsabilizando criminalmente as pessoas que comentem crimes contra as 105 
arvores.      106 
3.2. GT Água 107 

Sem informes.  108 
3.3. GT Mobilidade 109 
O conselheiro Sasha informou que tem olhado atentamente a ciclovia que liga o 110 

CEAGESP, Ibirapuera e Berrini. Está parcialmente entregue e com números de quase 111 
três mil ciclistas circulando por dia. Solicitou maior sinalização para o órgão 112 
responsável visando à redução de acidentes. Deslocamento dos automóveis para 113 

dentro do bairro tem sido questionado cada vez mais pelos pedestres na região de 114 
Pinheiros, solicitando a CET redução de velocidade, faixas de pedestres e calmamento 115 

do trânsito. 116 
O conselheiro Lincoln falou do lançamento do Geosampa lançado pela prefeitura de 117 
São Paulo, tratando de temas com arborização, topografia e hidrografia. Acontecerá no 118 

dia 11/12/2015 a Conferência Municipal das Cidades, que antecede a Conferência da 119 
Cidade em Junho/2016. 120 

A Subprefeita informou que foi marcada uma reunião sobre comunicação visual da 121 
ciclovia juntamente com Simone (CPO) e os engenheiros responsáveis.  122 
 123 

3.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança 124 
O tema da carta aos vereadores da Câmara Municipal solicitando a redução dos 125 

parâmetros de ruído noturno nas zonas ZM. ZC e ZEU de 45 decibéis para 40 decibéis 126 

no novo PL 272/2015 foi debatida e, conforme a sugestão da Presidente Harmi Takiya, 127 
foi aprovado pelo conselho a alteração no texto para a preservação do nível atual em 128 
45 decibéis e não o aumento para 50 decibéis conforme proposta no texto substitutivo 129 
apresentado.      130 
.        131 

4. Manutenção das praças  132 
A coordenadora de CPO Simone Cristina falou sobre as Praças que terão as ordens de 133 
serviço executadas para algum tipo de reforma ou implementação na região de 134 
Pinheiros. Mostrou o antes e depois das 13 Praças, como estava e o que foi feito para 135 
melhoria do uso pelos moradores locais. Lembrando que as emendas parlamentares 136 

não podem ser utilizadas para mudar o desenho da praça, e sim reforma ou 137 

manutenção das mesmas. Os moradores reivindicam através do vereador, que 138 

direciona a verba para praça determinada por ele. 139 
  140 

Nada mais havendo a tratar, a Subprefeita de Pinheiros deu por encerrada a reunião, 141 
da qual se lavrou esta ata.   142 
 143 
São Paulo, 09 de dezembro de 2015. 144 
 145 
 146 
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Presidente 147 
Harmi Takiya                 ________________________                             148 
 149 
Representantes Titulares 150 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 151 
 152 

Claudia Visoni                    ___________________________ 153 
 154 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 155 
 156 

Madalena Buzzo                ___________________________ 157 
 158 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 159 
 160 

Selma de Souza                 ___________________________ 161 
 162 

Thais Mauad                      ___________________________ 163 
 164 

Thomas Jason Green        ___________________________ 165 
 166 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 167 
 168 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 169 
 170 

Deise Alves                         ___________________________ 171 
 172 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 173 
 174 

Maristela Kersul                 ___________________________ 175 
 176 

Eduardo José Lima            ___________________________ 177 
 178 

Reynaldo Avino                  ___________________________ 179 
 180 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 181 
 182 

Representantes Suplentes 183 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 184 
 185 

Delmar Mattes                    ___________________________ 186 
 187 

Eliana Prete                          ___________________________ 188 
 189 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 190 
 191 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 192 
 193 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 194 
 195 
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Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 196 
 197 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 198 
 199 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 200 
 201 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 202 
 203 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 204 
 205 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 206 


