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Ata da 8ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 11 de maio de 2016 

No dia 11 de maio de 2016 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve início 1 
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) e 5 

Adriana Cirelli (SP-PI).  6 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Cecilia Lotufo, Claudia Visoni, Madalena 7 
Buzzo, Sasha Hart e Thomas Green. 8 
Conselheiros Suplentes da Prefeitura Municipal de São Paulo:   9 
Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Glaucia Maria e Delmar Mattes.  10 

Ausências justificada:   11 

Pauta da Reunião de 11 de maio de 2016  12 

1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 11/05/16.  13 
2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).  14 
3. Pauta.  15 
4. GT´s (20min cada). 16 

4.1. GT Arborização e Agricultura.  17 
4.2. GT Água. 18 

4.3. GT Mobilidade. 19 
4.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de vizinhança.  20 
4.5. GT Praça Waldir de Azevedo (Casinha). 21 

5. Parcerias e ações participativas entre sociedade civil e poder público. 22 
  23 

1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 11/05/16.  24 
Aprovação da Ata em debate. 25 

Todos os conselheiros precisam assinar a ATA, não somente o presidente e o 26 
secretário. 27 

Ata não aprovada por divergência no termo utilizado, indagado pela conselheira Cecilia 28 
Lotufo.   29 

2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).   30 
A Subprefeita iniciou dando uma nota de falecimento do conselheiro suplente Gustavo 31 

Galassi, logo em seguida solicitando um minuto de silêncio. A conselheira Madalena 32 
Buzzo informou que foi criado um GT sobre o Plano Regional Estratégico no Conselho 33 
Participativo onde este grupo de pessoas estará trabalhando todas as terças-feiras às 34 
19h na Subprefeitura. Os temas discutidos serão Mobilidade e Água, em parceria com 35 
representantes da Subprefeitura de Pinheiros e Secretaria de Desenvolvimento. A 36 

conselheira Sueli Regina informou que umas das EMEF´s ganhou um prêmio Direitos 37 
Humanos com projeto de mobilidade urbana. Com a premiação no valor de 38 
R$10.000,00 foi montado um bicicletário na escola. No feriado acontecerá um grande 39 

passeio, saindo da EMEF Maria Antonieta D’Alckmin promovendo a mobilidade dos 40 
jovens.  41 
A conselheira Cecilia Lotufo iniciou falando do projeto de vias caminháveis e vias 42 
verdes, executando de forma comunitária. Mencionou sobre uma loja do grupo Pão de 43 

Açúcar que está em obras para abertura de imediato, a população local não está de 44 
acordo com a abertura deste novo empreendimento. O conselheiro Thomas Green 45 
informou sobre uma área verde que foi devastada ou esquecida pelas autoridades 46 

competentes. O conselheiro Sasha Hart falou sobre o aumento de roubos, ruídos na 47 
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madrugada e sujeira na região do Largo da Batata, bem como solicitações feitas pelos 48 

moradores para minimizar estes problemas. 49 
A presidente do CADES-PI iniciou seu informe esclarecendo sobre a retirada da árvore 50 
e sobre as podas efetuadas na qual houve reclamação por parte da conselheira 51 
Glaucia Maria. A virada cultural acontecerá nas datas de 21 e 22/05 na Praça Victor 52 
Civita com diversas atividades durante todo mês de maio/2016. Será intensificado o 53 

policiamento metropolitano no Largo da Batata e na Praça Victor Civita por solicitação 54 
da Subprefeita de Pinheiros. O parque Por do Sol está sobre a jurisdição da SVMA, 55 
poda, manutenção, limpeza e vigilância são de responsabilidade da Secretaria. O pré-56 
conselho gestor está sendo formado, aguardando apenas a data de reunião entre as 57 
partes envolvidas para que o projeto possa ter andamento. A conferência das cidades 58 

teve acontecimento na data de 30/04 no centro presbiteriano, onde foram eleitos os 59 
delegados da Subprefeitura de Pinheiros, com grande participação do movimento de 60 
moradia.                             61 

3. Pauta       62 
4. GT´s (20min cada) 63 
4.1. GT Arborização e Agricultura 64 

A conselheira Claudia Visoni iniciou falando sobre o festival de agricultura urbana que 65 
acontecerá na data de 22/05 na Praça Victor Civita, com atividades gratuitas, feira de 66 

orgânicos e uma praça de alimentação agroecológica das 09h às 20h. A apresentação 67 
do GT mencionou temas sobre a importância das árvores, leis não cumpridas 68 
(principalmente em estacionamentos), política da atual gestão em remoção de árvores, 69 

conscientização da população em manter uma massa arbórea, falta de capacitação das 70 
equipes (cursos estão sendo realizados pelo GT) e falta de cumprimento na lei exigindo 71 

que seja aterrado 250km de fiação por ano por parte da Eletropaulo, o que vem sendo 72 
derrubado na justiça.  Em 2016 as atividades têm seguido, principalmente com cursos 73 
de capacitação, onde foi feito um plantio de floresta de bolso na Avenida Helio 74 

Pellegrino. O plantio de árvores na aula prática do recente Curso de Arborização 75 
Urbana foi feito de modo a acomodar as barracas da feira que ocorre no local 76 

semanalmente, ou seja, deixando o espaço dos pedestres junto ao meio fio. Isso está 77 

sendo questionado pela subprefeitura.          78 
4.2. GT Água 79 
O conselheiro Delmar informou que está em discussão na assembléia legislativa um 80 
projeto de lei 192/16 que irá aprovar um plano estadual de recursos hídricos. Nele deve 81 
conter prioridades, projetos, investimentos, ações e atividades para enfrentar os 82 

problemas das águas no Estado de São Paulo. Este plano foi desenvolvido por 83 
reuniões pelos comitês de bacias e que se aprovado terá duração de 4 anos. 84 
Comentou sobre os problemas de ordem ambiental que serão afetadas diretamente 85 
com o corte de verba pelo governo. Foi esclarecido sobre o sistema de abastecimento 86 
na cidade de São Paulo entre o manejo das águas entre as represas. Sugeriu uma 87 

audiência pública em Pinheiros integrando todos os CADES e a população para definir 88 

o rumo destes investimentos e atacar o problema. Será feito um oficio em nome do 89 

CADES-PI para o gabinete do Deputado Federal Ricardo Trípoli para que possa dá 90 
andamento ao projeto. 91 
4.3. GT Mobilidade 92 
O conselheiro Sasha Hart iniciou falando sobre a integração do GT com o Conselho 93 
Participativo. Falou sobre o grande eixo de mobilidade ativa prevista desde 1981 que 94 
está sendo realizado agora com a ciclovia entre o Ceagesp, Ibirapuera e Morumbi. Ela 95 
já é utilizado por muitos pedestres, ciclistas, cadeirantes, entre outros e pode ser 96 
aprimorada como um corredor verde devido a sua massa arbórea e conexão entre 97 
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grandes parques. Salientou a importância da manutenção da ciclovia e das árvores. 98 

Falou da Visão Zero que tem como lema que nenhuma morte relacionado à 99 
mobilidade é aceitável e todas podem ser prevenidas. Isso deve ser buscado através 100 
de políticas publicas, fiscalização e conscientização, assim como já comprovado pelo 101 
sucesso em muitos lugares do mundo. Falou que em São Paulo a implementação de 102 
ciclovias tem contribuído para o crescimento do número de pessoas que utilizam a 103 

bicicleta com meio de transporte e a diminuição do número de mortes de ciclistas.         104 
  105 
4.4. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança 106 
O conselheiro Thomas Green informou sobre a conferência de ruídos e incômodos na 107 
Câmara Municipal, que seria mostrado através de um vídeo. Onde não foi possível 108 

devido falta de equipamento de som. Ficou para próxima reunião como primeiro ponto 109 
entre os GT´s. Solicitou apoio do conselho para mapeamento de ruído em toda cidade, 110 
mesmo que seja através de uma carta.      111 

4.5. GT Praça Waldir de Azevedo 112 
A conselheira Cecilia Lotufo informou sobre o objetivo do GT, que é deixar 113 
transparentes as ações dentro do espaço público utilizado. Falou também sobre a 114 

importância de ocupar os espaços públicos ou deixá-los um mínimo possível ociosos, 115 
exemplo da casinha. Sobre o abastecimento de água ficou decidido em reunião com a 116 

Sandra Daniela, advogada da Subprefeitura de Pinheiros que será feito pela própria 117 
Subprefeitura de Pinheiros mesmo que de forma temporária, através de caminhão pipa 118 
já na próxima semana. Foi feito um encontro com a Raiana, representando a ONG 119 

Aprendiz, com presença de pessoas da Escola Vera Cruz, Escola Recreio e outras 120 
pessoas interessadas, sobre cidades educadoras e bairro escola. Solicitou a troca da 121 

fechadura por uma com chave tetra a fim de evitar o roubo de coisas dentro da 122 
casinha, pois somente com um cadeado facilita o arrombamento. Na data de 19/05 123 
acontecerá um encontro entre todas as pessoas que participaram da criação da 124 

casinha para planejar uma inauguração da casa. No dia 21/05 foi solicitado pelos pais 125 
de alunos do colégio Oswald para utilizar o espaço com apresentação de uma 126 

quadrilha de dança. 127 

Outros assuntos  128 
A conselheira Cecilia Lotufo falou sobre a implementação do GT Ecobairro, com intuito 129 
de se tornar realmente um bairro ecológico e assim estender para os outros bairros da 130 
região da Subprefeitura de Pinheiros. Demonstraram através de mapas as bacias 131 
hídricas, nascentes, áreas de montanhas, áreas contaminadas, áreas de diversidade 132 

socioeconômicas, entre outras. Após esclarecimentos de dúvidas e debates, o GT foi 133 
colocado em votação entre os conselheiros para aprovação de sua criação. 134 
GT aprovado com 6 votos a favor (Delmar, Sasha, Madalena, Thomas, Claudia Visoni, 135 
Cecilia e Glaucia Maria) 136 
Abstenção (Ajax e Harmi) 137 
    138 
  139 

Nada mais havendo a tratar, a Subprefeita de Pinheiros deu por encerrada a reunião, 140 
da qual se lavrou esta ata.   141 
 142 
São Paulo, 11 de maio de 2016. 143 
 144 
 145 

Presidente 146 
Harmi Takiya                 ________________________                             147 
 148 
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Representantes Titulares 149 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 150 
 151 

Claudia Visoni                    ___________________________ 152 
 153 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 154 
 155 

Madalena Buzzo                ___________________________ 156 
 157 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 158 
 159 

Selma de Souza                 ___________________________ 160 
 161 

Thais Mauad                      ___________________________ 162 
 163 

Thomas Jason Green        ___________________________ 164 
 165 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 166 
 167 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 168 
 169 

Deise Alves                         ___________________________ 170 
 171 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 172 
 173 

Maristela Kersul                 ___________________________ 174 
 175 

Tarcisio Souza Pereira      ___________________________ 176 
 177 

Reynaldo Avino                  ___________________________ 178 
 179 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 180 
 181 

Representantes Suplentes 182 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 183 
 184 

Delmar Mattes                    ___________________________ 185 
 186 

Eliana Prete                          ___________________________ 187 
 188 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 189 
 190 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 191 
 192 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 193 
 194 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 195 
 196 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 197 
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 198 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 199 
 200 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 201 
 202 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 203 
 204 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 205 


