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Ata da 6ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 09 de março de 2016 

No dia 09 de março de 2016 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 1 
início às 16h40. 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), Simone Cristina (SP-PI), 5 

Danilo Augusto (SP-PI) e Marcelo Morgado (Assessor gabinete vereador Gilberto 6 
Natalini).  7 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Cecilia Lotufo, Claudia Visoni, 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: Glaucia Maria, Claudia Gibeli, Delmar 11 

Mattes, Gustavo Galassi e Valéria Sanchez.  12 

Ausências justificada: Sandra Maria, Lincoln Paiva (Conselheiros Suplentes).  13 
Pauta da Reunião de 09 de março de 2016  14 
1. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do dia 09/03/16.  15 
2. Comunicações Gerais.  16 

3. Pauta.  17 
4. Vereador Gilberto Natalini (proposta de emenda parlamentar para Subprefeitura de 18 

Pinheiros – Arborização / Projeto de adaptação de imóvel público com tecnologia 19 
sustentável). 20 
5. Informe dos GT´s. 21 

5.1. GT Arborização e Agricultura.  22 
5.2. GT Água. 23 

5.3. GT Mobilidade. 24 
5.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de vizinhança. 25 

6. Apresentação sobre o tema: técnicas para otimização de plantio. 26 
7. Comitê da dengue.  27 

  28 
1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do dia 03/02/16.  29 

Aprovação da Ata em debate. 30 
Todos os conselheiros precisam assinar a ATA, não somente o presidente e o 31 

secretário. 32 
Atas de 09/12/15 e 03/02/16 não aprovadas por objeção do conselheiro Thomas Green 33 
a respeito da sua fala.   34 
2. Comunicações Gerais.   35 
A Subprefeita iniciou entregando o Regimento Interno impresso depois de aprovado 36 

para todos os presentes na reunião. Informou sobre uma discussão que estará 37 
ocorrendo na data de 21/03/16 às 19h no auditório da Subprefeitura com a Secretaria 38 
de Desenvolvimento Urbano sobre os planos regionais, onde foi estendido o convite 39 

para o CADES-PI e as pessoas interessadas. Será em forma de audiência, aberta ao 40 
público em geral com participação do Conselho Participativo de Pinheiros. 41 
Conselheira Claudia Visoni informou sobre o evento na data de 10/03/16 às 09h30 42 
sobre o Zica Vírus promovido pela Prefeitura, com presença de Alexandre Padilha.  43 

Conselheira Cecilia Lotufo informou que a casinha está praticamente pronta, faltando 44 
detalhes para término da reforma. Solicitou da Subprefeitura de Pinheiros solução para 45 
implantação de água e luz do local. Mapeamento das áreas sem drenagem na Vila 46 

Jataí através de uma parceria com a Subprefeitura, transformando estas áreas em 47 
jardins e um como jardim de chuva com apoio do técnico de Ule Alemão e outro 48 
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canteiro comunitário, que será um experimento de participação local. Irá protocolar um 49 

GT da casinha e Vila Jataí.                     50 
3. Pauta 51 
        52 
4. Vereador Gilberto Natalini (proposta de emenda parlamentar para Subprefeitura 53 
de Pinheiros – Arborização / Projeto de adaptação de imóvel público com 54 

tecnologia sustentável)  55 
Assessor Marcelo iniciou pedindo desculpas pela ausência do vereador Gilberto 56 
Natalini, e falando sobre o PL 885/2013 que está pra ser aprovado. O PL versa sobre 57 
penalidades para aplicação da legislação em danos e lesões as árvores. 58 
O assessor deixou claro que o gabinete está sem disponibilidade para colocar 59 

emendas parlamentares na Subprefeitura, mas que pode ser avaliada cada situação 60 
solicitada. Estão engajados em atender as demandas voltadas para o verde e finalizou 61 
dizendo que as portas estão abertas para atendimento.  62 

Foram esclarecidas diversas dúvidas questionadas pelos presentes na reunião.  63 
5. Informes dos GT´s 64 
5.1. GT Arborização e Agricultura 65 

A conselheira Claudia Visoni informou sobre as atividades do projeto Tistu que 66 
acontece no viveiro, o conteúdo dos dois projetos foi encaminhado no mailing do grupo 67 

CADES-PI. Os projetos tistu e viveiro de vivências foram protocolados nesta reunião 68 
como formalização das atividades praticadas no local em representação de Cristiane 69 
Pedote e Fabiana Goll. Deu-se inicio nesta segunda-feira ao curso de paisagismo 70 

ecológico, prosseguindo no dia 12/03 (sábado) das 10h às 15h com atividade prática 71 
através da criação de uma floresta de bolso na Avenida Faria Lima com Rua Iguatemi. 72 

Parceria firmada entre o GT, o botânico Ricardo Cardim, a empresa Farah Service e 73 
pelos participantes do curso. Foi solicitado apoio da Subprefeitura no sentido de 74 
doação de cerca de 550 litros de substrato de plantio e aproximadamente “meia” 75 

caçamba de cobertura morta. Serão entregues 76 certificados no próximo sábado com 76 
assinatura da Subprefeita em mais um dos cursos promovidos pelo GT. Foi feita uma 77 

brevíssima apresentação pela Cristiane Pedote sobre as atividades da casinha.     78 

5.2. GT Água 79 
O conselheiro Delmar Mattes ressaltou sobre a crise hídrica através de um seminário 80 
que seria feito sobre o tema no final de 2015. A intenção inicial é promover um grande 81 
debate em conjunto com a Prefeitura, Estado, faculdades públicas e privadas, entre 82 
outros. Solicitou que fossem retomadas as ações para promover este debate no inicio 83 

do mês de abril/2016 devido uma viagem que estará fazendo. A idéia é manter a 84 
continuidade de discussão sobre o tema.  85 
5.3. GT Mobilidade 86 
O conselheiro Sasha Hart informou que ocorreu uma reunião na semana passada 87 
sobre o tema ciclovia junto com a ciclocidade, SAAP, CET, Subprefeitura, Coordenação 88 

das Subprefeituras abordando o tema ciclovia (18km – incluindo as conexões) 89 

CEAGESP, Ibirapuera e Shopping Morumbi. Prazo de entrega da obra será feito em 90 

abril/2016, e uma nova vistoria ficou de ser marcada pela PMSP com todos os 91 
presentes. Reiterou novamente que parte da sinalização nas obras está inadequada e 92 
insuficiente, apesar do uso intenso e crescente por ciclistas e pedestres. Citou a fase 3 93 
da obra no Largo da Batata, que continua aguardando definições sobre licitação. Está 94 
sendo projetada uma ciclo-passarela, que faz parte da operação urbana Faria Lima, 95 
que ficará perto da ponte Bernardo Goldfarb na Eusébio Matoso. Este projeto deverá 96 
ser muito útil para ciclistas, pedestres, cadeirantes e skatistas, bem como para ajudar a 97 
recuperar a área degradada próximo da ponte Bernardo Golfarb do Lado de Pinheiros. 98 
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Gostaria que fosse instalado lombo-faixas nas 4 alças de acesso à marginal adjacentes 99 

à ponte Eusébio Matoso e que seja esclarecido porque elas só foram instaladas em 100 
duas.          101 
5.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança 102 
O conselheiro Thomas Green informou sobre a carta feita sobre a Lei de uso e 103 
ocupação do solo. O vereador Eliseu Gabriel colocou emenda para reduzir de 45 para 104 

40 que também foi ignorado pelos vereadores. Salientou que não é a favor de multar e 105 
sim de políticas que façam as empresas causadoras de ruídos atendam a legislação 106 
municipal em relação aos incômodos. Foi na câmara pressionar os vereadores 107 
solicitando escalas de ruídos para local. Os usos não residenciais foram beneficiados 108 
pela nova lei de uso e ocupação de solo, alegando que ficou, mas fácil abrir qualquer 109 

empreendimento nas localidades de zona de centralidade, zona mista e zona de 110 
restrição urbana. Os vereadores Aurelio Moura e Andrea Matarazzo relançaram um PL 111 
para aprovar mapeamento sonoro na cidade, que através de uma plataforma na 112 

internet pode-se votar se a favor ou contra. Através disso seria possível identificar as 113 
áreas da cidade com maior índice de ruído.   114 
Outros assuntos 115 

A conselheira Cecilia Lotufo solicitou autorização para criação oficial do GT Casinha 116 
para maior atuação especifica no local, através de uma apresentação em forma de 117 

leitura rápida nesta reunião, o que foi concedida pela presidente. Ficou decidido pelo 118 
Conselho que o GT será discutido na próxima reunião.  119 
Supervisor de saúde Ajax Perez falou sobre a próxima operação de cata bagulho na 120 

data de 31/03/16 na área da Avenida Roberto Marinho devido à vulnerabilidade e mais 121 
pontos para serem feitas as intervenções. A idéia é fazer um grande evento, 122 

mobilizando o máximo de pessoas para dá força a operação, com intuito de retirar e 123 
eliminar os possíveis criadores do mosquito.      124 
   125 

5. Apresentação sobre o tema: técnicas para otimização de plantio 126 
Ficou para próxima reunião, não houve tempo hábil para apresentação. 127 

6. Comitê da dengue  128 

Ficou para próxima reunião, não houve tempo hábil para apresentação. 129 
 130 
 131 
  132 

Nada mais havendo a tratar, a Subprefeita de Pinheiros deu por encerrada a reunião, 133 
da qual se lavrou esta ata.   134 
 135 

São Paulo, 09 de março de 2016. 136 
 137 
 138 

Presidente 139 
Harmi Takiya                 ________________________                             140 
 141 
Representantes Titulares 142 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 143 
 144 

Claudia Visoni                    ___________________________ 145 
 146 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 147 
 148 
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Madalena Buzzo                ___________________________ 149 
 150 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 151 
 152 

Selma de Souza                 ___________________________ 153 
 154 

Thais Mauad                      ___________________________ 155 
 156 

Thomas Jason Green        ___________________________ 157 
 158 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 159 
 160 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 161 
 162 

Deise Alves                         ___________________________ 163 
 164 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 165 
 166 

Maristela Kersul                 ___________________________ 167 
 168 

Tarcisio Souza Pereira      ___________________________ 169 
 170 

Reynaldo Avino                  ___________________________ 171 
 172 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 173 
 174 

Representantes Suplentes 175 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 176 
 177 

Delmar Mattes                    ___________________________ 178 
 179 

Eliana Prete                          ___________________________ 180 
 181 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 182 
 183 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 184 
 185 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 186 
 187 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 188 
 189 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 190 
 191 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 192 
 193 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 194 
 195 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 196 
 197 
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Valdir Agostinho                  ___________________________ 198 


