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Ata da 9ª Reunião Ordinária do CADES-PI do dia 08 de junho de 2016 

No dia 08 de junho de 2016 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve 1 
início às 16h55. Dela participaram, conforme lista de presença:   2 
Conselheiros Titulares da Prefeitura Municipal de São Paulo: 3 
Harmi Takiya, Subprefeita de Pinheiros e Sueli Regina (DRE). 4 
Convidados: Ygor Souza (SP-PI), Gustavo Freiberg (SP-PI), Simone Cristina (SP-PI) e 5 

Felipe Madio (SP-PI).  6 
Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Cecilia Lotufo, Claudia Visoni, Lincoln 7 
Paiva, Madalena Buzzo, Sasha Hart, Thais Mauad e Thomas Green. 8 
Conselheiros Suplentes da Prefeitura Municipal de São Paulo:   9 
Conselheiros Suplentes da Sociedade Civil: Claudia Gibeli, Delmar Mattes, Glaucia 10 

Maria e Valeria Sanchez.  11 

Ausências justificada:   12 

Pauta da Reunião de 08 de junho de 2016  13 
1. Aprovação das Atas da 7ª e 8ª Reunião Ordinária dos dias 13/04 e 11/05/16.  14 
2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).  15 
3. Pauta.  16 

 GT´s. 17 
3.1. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de vizinhança (Até 20min).  18 

3.2. GT Mobilidade (Até 10min). 19 
3.3. GT Arborização e Agricultura (Até 10min). 20 
3.4. GT Ecobairros (Até 10min).  21 

3.5. GT Água (Até 10min). 22 
3.5. GT Praça Waldir de Azevedo – Casinha (Até 10min) 23 

4. Parcerias e ações participativas entre sociedade civil e poder público. 24 
  25 

1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 11/05/16.  26 
Aprovação da Ata em debate. 27 

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

Atas não aprovadas por pedido de revisão.   30 
2. Comunicações Gerais (2min para cada informe).   31 

A reunião iniciou-se coordenada pela conselheira Madalena Buzzo, já que a 32 
Subprefeita e Presidente estava em gozo de férias, havendo concordância dos 33 
conselheiros. Foi entregue um abaixo assinado dos moradores da Rua Antônio Bicudo 34 
solicitando a não retirada das mudas de árvores plantadas por eles. A conselheira Sueli 35 
falou sobre os resíduos, descartes feitos por cooperativa e pela concessionária 36 

responsável na região de Butantã e Pinheiros, onde estão sendo desenvolvidos cursos 37 
de compostagens para os alunos. A conselheira Claudia Visoni solicitou providências 38 
em relação a ausências nas cadeiras do poder público, sem a presença deles o 39 

conselho perde força e a sociedade não consegue ser atendida. A subprefeitura falou 40 
sobre o festival de agricultura urbana, que aconteceu na virada cultural. Agradeceu 41 
adesão do público no evento, mostrado através de fotos. Deixou registrada a 42 
inauguração da nova iluminação de Led no Beco do Batman com a presença do 43 

Prefeito. Salientou o trabalho da Subprefeitura em relação às quedas de árvores no 44 
período intenso de chuva que ocorreu na cidade. O conselheiro Sasha falou sobre as 45 
obras na região da Subprefeitura e cobrou resposta sobre o envio da carta aprovada no 46 

Cades-PI ao Conselho Gestor da Operação Faria Lima. A conselheira Glaucia Maria 47 
informou sobre a situação do Parque Por do Sol e a reunião que aconteceu juntamente 48 
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com a SVMA. A conselheira Madalena Buzzo informou que a emenda parlamentar para 49 

compra do aparelho registográfo já está disponível na SRG, porém foi congelada para 50 
uso da Subprefeitura. O conselho participativo promoverá uma reunião temática sobre 51 
iluminação na Subprefeitura na data de 13 de junho às 19h, com participação da Ilume 52 
e Secretaria de Serviços. Entregou um oficio solicitando afastamento por 90 dias a 53 
partir de 01 de julho de 2016.     54 

O conselheiro Thomas Green informou sobre a 15ª Conferência de Produção mais 55 
Limpa organizada pelo vereador Gilberto Natalini que aconteceu no dia 30 de 56 
Junho que tinha um foco de bairros mais verde e cuja palestra magna foi dado pelo 57 
Professor Cândido Malta, crítico do novo PDE e lei de zoneamento.                             58 
3. Pauta       59 

GT´s  60 
3.1. GT Poluição Sonora, Usos Incômodos e seus Impactos de Vizinhança 61 
O conselheiro Thomas Green apresentou um vídeo sobre a conferência de ruídos e 62 

incômodos na Câmara Municipal, onde causou grande repercussão entre os presentes. 63 
Falou sobre o ruído que a malha viária tem causado e o peso dos caminhões 64 
transportando cargas extremamente acima do permitido (40 toneladas), danificando as 65 

estradas e as vias públicas por onde trafegam. Foi citado o PL 75/2013 do vereador 66 
Andrea Matarazzo que reinstala o mapa de poluição sonora, foi vetado pelo prefeito, 67 

mas continua sendo visto como uma medida cautelar e assim dar-se inicio a possível 68 
solução para este problema crônico da cidade. Foram esclarecidas possíveis dúvidas 69 
dos presentes na reunião. Solicitou informações sobre a confecção de uma carta para 70 

envio a Câmara Municipal tratando do tema do sobrepeso do transporte de cargas nas 71 
vias públicas e estradas.          72 

3.2. GT Mobilidade 73 
O conselheiro Sasha informou que este GT foca em Mobilidade Ativa, que é aquele 74 
movida pela sua própria força biológica. Joana Canedo apresentou e entregou um 75 

estudo sobre pedestres na região da alça de acesso da ponte Cidade Universitária e 76 
solicitou melhoras. Foi comentado dados da CET sobre o ano passado na qual se 77 

registrou significativas baixas no número de feridos e mortos no trânsito. Em relação 78 

aos ciclistas se notou uma baixa de cerca de 34% de mortos em contraste com o 79 
aumento de bicicletas nas ruas (aproximadamente 66%). Foi falado sobre os 80 
contadores de ciclistas em tempo real do website da CET - o na Faria Lima, apesar da 81 
ciclovia ainda não ter sido finalizada, indica que ao longo deste ano deve se atingir 82 
cerca de 1 milhão de viagens. Foi relatado ainda que São Paulo recebeu o evento 83 

nacional Bicicultura, com mais de 160 atividades e grande participação de mulheres.     84 
3.3. GT Arborização e Agricultura 85 
A conselheira Claudia Visoni iniciou falando sobre o festival de agricultura urbana, que 86 
devido ao enorme sucesso já está sendo planejado o próximo. Em seguida fez 87 
apresentação com fotos sobre o tema, salientando que o consumo através do plantio 88 

será necessário e ainda é o mas saudável. Solicitou mudança de local das árvores 89 

plantadas na Rua Antônio Bicudo devido o embate com os feirantes toda semana, onde 90 

as mesmas possivelmente não conseguiriam desenvolver. Citou como exemplo o 91 
posicionamento das árvores na Rua Oscar Freire, solicitando o mesmo modelo. O 92 
projeto piloto abre a caixa na Vila Jataí está sendo desenvolvido, buscando parceria 93 
com a Subprefeitura para sucesso do projeto. Falou sobre oferecimento de treinamento 94 
de camada de cobertura morta ou palhada em cima das áreas verdes. Seria de 20min 95 
de acordo com agenda da Prefeitura. Alertou sobre o uso de venenos nos córregos e 96 
quintais de casas da Rua Beatriz. O excesso de agrotóxico nas plantações tem afetado 97 
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a formação dos fetos, ocorrendo em cidades onde o consumo de alimentos é feito de 98 

forma direta.                 99 
3.4. GT Ecobairros 100 
A conselheira Cecilia Lotufo informou sobre uma nascente que está contaminada na 101 
Rua Orós, onde será usada como projeto piloto. Fez uma reunião com a empresa 102 
Ambiez, formanda uma parceria para análise no processo de limpeza. Está 103 

acompanhando as reuniões do Plano Regional pelo GT no CPM, onde o plano regional 104 
pode se enquadrar no bairro. Mostrou através de mapas a estrutura do bairro 105 
implantado com este projeto de bairro ecológico. Acontecerá uma festa junina dia 25/06 106 
(Praça Rainha) no bairro, buscando maior interação entre todos os presentes no dia a 107 
dia do local. A conselheira Thais Mauad solicitou autorização para iniciar as ações no 108 

bairro, alinhando juntamente com setor de CPO (Subprefeitura).        109 
3.5. GT Água 110 
O conselheiro Delmar Mattes informou que o governo do estado enviou a ALESP um 111 

Plano Estadual de Recursos Hídricos para ser votada em 3 dias. Foi marcada uma 112 
audiência pública para data de 15/06/16 às 10h na ALESP, com a presença do 113 
Secretário Estadual de Recursos Hídricos. Falou sobre a importância do Plano, 114 

contando que haja tempo hábil para discussão. Solicitou uma apresentação do contrato 115 
da Sabesp com a Prefeitura, verificando se está sendo cumprido o acordo. Priorizar a 116 

recuperação da represa Billings, uma vez que continua contaminada e abastecendo a 117 
população paulistana, mesmo que com tratamentos da água. Fazer uma sequência de 118 
seminários, com primeiro tema em agrofloresta e água. Finalizou noticiando sobre a 119 

aprovação da privatização dos parques estaduais, foi aprovado por unanimidade 120 
elaborar uma nota contra essa decisão da ALESP, em nome do CADES-PI , que seria 121 

endossada portanto,  pelo CADES-PI, para ser enviada aos deputados da ALESP , 122 
procuradores, entidades da sociedade civil, ambientalistas, funcionários dos governos 123 
estadual e municipais.  Foi aprovado também por unanimidade votações pelo mailing 124 

do CADES-PI. 125 
3.5. GT Praça Waldir de Azevedo (Casinha) 126 

A conselheira Cecilia Lotufo falou sobre a confecção de um documento informando 127 

sobre a funcionalidade do GT e outro em questão de eventos na “casinha”. Foi feita 128 
uma leitura dinâmica sobre o estatuto da “casinha”, que ainda continua em aberto para 129 
novas sugestões. Informou que o GT tem participação e responsabilidade sobre tudo 130 
que acontece no local, inclusive nas decisões a favor ou contra ao uso do espaço. 131 
Mencionou o abastecimento de água na “casinha”, onde foi feito de imediato na data de 132 

reunião.  133 
4. Parcerias e ações participativas entre sociedade civil e poder público.  134 
A coordenadora de CPO Simone Cristina falou através de apresentação por slides que 135 
o maior volume de parceiros são os termos de cooperação. Explicou o processo de 136 
adoção por termo de cooperação, os documentos necessários e todo trâmite percorrido 137 

através da solicitação. São 84 termos, 76 vigentes e 8 em análise. Mostrou as praças 138 

que tem parcerias, e como melhor exemplo a Arlindo Rossi, com uma estrutura que 139 

engloba várias idades. Foi mostrado o jardim de chuva e a cama de galhos executada 140 
na Vila Jataí. As substituições das árvores no Largo da Batata já estão sendo feitas 141 
conforme disponibilidade de agenda e maquinário (retroescavadeira), dispondo apenas 142 
de uma única máquina. Um plantio executado em parceria com a SAAP e um viveiro de 143 
vivência com profissionais da área e até mesmo crianças. Foram esclarecidas 144 
possíveis dúvidas de todos os presentes. 145 
Outros assuntos 146 
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A conselheira Claudia Gibeli falou sobre um fundo de filantropia social, onde apoia 147 

financeiramente projetos em comunidades de bases com rodadas abertas ao longo do 148 
ano em no máximo R$30.000,00. Tendo como exigência viés sócio-ambiental e sem 149 
CNPJ. Um parceiro fiscal (ONG) é o suficiente para captar, elaborar e executar o 150 
projeto, com maiores informações no site casa.org.br com uma rodada em 151 
agosto/2016.  152 

Sugestão de pauta pelo conselheiro Lincoln Paiva para próxima reunião, energia 153 
renovável.   154 
  155 
 156 
 157 
  158 

Nada mais havendo a tratar, a conselheira Titular Madalena Buzzo deu por encerrada a 159 
reunião, da qual se lavrou esta ata.   160 

 161 
São Paulo, 08 de junho de 2016. 162 
 163 
 164 

Presidente 165 
Harmi Takiya                 ________________________                             166 
 167 
Representantes Titulares 168 

Cecilia Amaral Lotufo       ___________________________ 169 
 170 

Claudia Visoni                    ___________________________ 171 
 172 

Lincoln Paiva                      ___________________________ 173 
 174 

Madalena Buzzo                ___________________________ 175 
 176 

Sasha Tom Hart                 ___________________________ 177 
 178 

Selma de Souza                 ___________________________ 179 
 180 

Thais Mauad                      ___________________________ 181 
 182 

Thomas Jason Green        ___________________________ 183 
 184 

Ajax Perez Salvador          ___________________________ 185 
 186 

André de Jesus Ferreira   ___________________________ 187 
 188 

Deise Alves                         ___________________________ 189 
 190 

Luis Eduardo T. de Leon   ___________________________ 191 
 192 

Maristela Kersul                 ___________________________ 193 
 194 

Tarcisio Souza Pereira      ___________________________ 195 
 196 
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Reynaldo Avino                  ___________________________ 197 
 198 

Sueli Regina Massaro        ___________________________ 199 
 200 

Representantes Suplentes 201 

Claudia Gibeli                      ___________________________ 202 
 203 

Delmar Mattes                    ___________________________ 204 
 205 

Eliana Prete                          ___________________________ 206 
 207 

Glaucia M. M. Santelli        ___________________________ 208 
 209 

Gustavo Galassi Vale          ___________________________ 210 
 211 

Gustavo Nagib                     ___________________________ 212 
 213 

Sandra M. Nedopetalski    ___________________________ 214 
 215 

Valeria Sanchez Silva          ___________________________ 216 
 217 

Aline F. Estefam                   ___________________________ 218 
 219 

Anna Cecilia K. de M. C. Simões _______________________ 220 
 221 

Isabel Brandão W. Visani   ___________________________ 222 
 223 

Valdir Agostinho                  ___________________________ 224 


