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Ata da Reunião Ordinária do dia 9 de abril de 2014 

No dia 9 de abril de 2014 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve início 1 
às 17h45min, em segunda convocação. Dela participaram, conforme lista de presença: 2 

Como representantes do Poder Público: o Presidente do CADES-PI: Subprefeito 3 

Angelo Salvador Filardo Junior.  4 

Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Thomas Green, Claudia 5 

Visoni, Mirian Tanaka, Cibele Martins Sampaio, Maria Fernanda Salles e Ariovaldo 6 
Guello (titulares); Thais Mauad, Madalena Buzzo. Marcelo Carnevale e Paulo Antônio 7 
Bellizia (suplentes). 8 

Ausentes: Diego Mengato de Alexandra e Susana Inês Basualdo (SVMA) (titulares). 9 

Visitantes: Angela Oliveira Campos (AMADA), Fellipe Henrique Martins Moutinho 10 
(CADES Aricanduva), João Pedro Rosin e Flávio Savasin. 11 

Pauta da Reunião de 9 de abril de 2014 12 

1. Deliberação sobre a ata de reunião anterior (12/3/2014). 13 

2. Temas trazidos pela Comunidade. 14 

3. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais 15 
demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente). 16 

4. Curso de Permacultura e ativismo Urbano na Praça François Belanger 17 
(Movimento Boa Praça). 18 

5. Acervo histórico do Largo da Batata (Fernanda Salles). 19 

6. Casinha abandonada da Praça Waldir Azevedo (Cecilia Lotufo). 20 

7. Shopping no metro Vila Madalena (Thais). 21 

8. Outros Temas 22 

9. Informes 23 

 Relato sobre processo de criação do Plano de Bairro da Vila Jataí (Cecilia 24 
Lotufo). 25 

Abertura da Reunião do CADES, pelo presidente do CADES, Angelo Salvador Filardo 26 

Jr. que fez a leitura dos itens que compõem a Ordem do Dia. Em seguida passou-se 27 

para o primeiro item da Ordem do Dia - 1. Deliberação sobre a ata de reunião 28 
anterior (12/3/2014). O presidente informou que pelo fato da gravação da reunião 29 
anterior não ter sido salva, a ata teve que ser preparada com a contribuição de vários 30 
conselheiro, especialmente daqueles que expuseram algum tema, e que a minuta da 31 
ata havia circulado antecipadamente entre os membros do CADES-PI tendo recebido 32 

alterações da Susana Basualdo e que havia dúvidas a esclarecer com a Joana 33 
Canedo. Considerando essas situações decidiu-se que a ata seria submetida à 34 
deliberação na próxima reunião. 2. Temas trazidos pela Comunidade. Angela Oliveira 35 

Campos trouxe para o plenário o CADES-PI a situação da Travessa Tim Maia. Explicou 36 
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que essa via é uma viela sanitária e de passagem exclusiva de pedestre. Explicou a 37 

situação atual da viela que antes era de paralelepípedo e agora foi asfaltada, o que 38 
tirou a permeabilidade do solo. Disse que foi instalada placa de Rua sem Saída, na 39 
Rua Girassol. O presidente Angelo havia pesquisado o tema e informou que o 40 
asfaltamento não foi feito pela Prefeitura ou pela usina de asfalto e não existe Termo 41 
de Cooperação em relação a esse local. O assunto se estendeu com discussões 42 

envolvendo diversas pessoas. Angela informou que foi solicitada à Subprefeitura a 43 
recolocação dos obstáculos que havia no início via e como não foram recolocados os 44 

próprios moradores se incumbiram disso. Finalmente Angela perguntou sobre o 45 

encaminhamento do caso. Angelo explicou que a primeira providência será solicitar 46 
esclarecimentos para a CET sobre a colocação de placas. Também irá verificar a razão 47 
de não ter sido atendido o pedido para recolocação dos obstáculos. O próximo a falar 48 
foi o João Pedro que trouxe quatro questões: 1ª. Pergunta como será a dinâmica do 49 

workshop do Largo da Batata? 2º. Informou ter conseguido uma empresa que irá 50 
patrocinar reforma de praça e colocação de equipamento. Perguntou como se processa 51 

isso na Subprefeitura e foi orientado pelo Subprefeito Angelo. Em seguida perguntou 52 
quais áreas teriam sido demarcadas pela Subprefeitura de Pinheiros para serem 53 
desapropriadas e instalados nelas equipamentos públicos, como aconteceu em Cidade 54 

Ademar. O último tema foi sobre o Plano Diretor; convidou todos para comparecerem à 55 
Faculdade Sumaré, no dia 16, para sugerirem inclusão de temas sobre meio ambiente 56 

na minuta do Plano Diretor. Disse que a proposta apresentada por ele, Rafael e outras 57 
pessoas foi que, em havendo adensamento no entorno do Metro, corredores, etc. por 58 

questões de mobilidade, com uso de fator 4, as construções não tenham garagem. Que 59 
a garagem, se houver, seja considerada como área computável. Respondendo à 60 

pergunto do João Pedro, o Subprefeito Angelo informou que não houve escolha de 61 
áreas para serem desapropriadas e que a atenção foi concentrada nas áreas públicas 62 

(Parque do Povo e outras áreas). Mencionou sobre os preços dos terrenos na região. 63 
Disse que também ninguém trouxe sugestões para a Subprefeitura sobre o tema. 64 
Encerrada a participação do João, foi dada a palavra para o Felipe Henrique que 65 

informou ser formado em biologia, pós graduando em Análise Ambiental Integrada, 66 
conselheiro do CADES-Aricanduva, e que veio para a reunião do CADES-PI para 67 

verificar como funciona, sua organização, etc., pois nos três meses em que está 68 
atuando no CADES-Aricanduva percebeu que estão engatinhando. Também veio obter 69 
informações sobre as hortas comunitárias de nossa região, pois tem ideia de implantar 70 
essas hortas na região de atuação do seu CADES. Também acha importante a 71 

integração entre os CADES regionais, pois há temas de abrangência global e não 72 
somente local que poderiam ser melhor solucionados com essa integração. Em 73 
seguida o presidente Angelo relatou documento recebido do Conselho Gestor do Itaim 74 

Bibi sobre os ônibus articulados que circulam no bairro. A sugestão é que esses 75 
ônibus, considerando seu tamanho, circulem somente nos corredores e não nas ruas 76 
centrais do bairro. A proposta do presidente Angelo é de que o tema não fique no 77 
CADES-PI e sim seja encaminhado para a SPTrans, o que foi concordado por todos. 78 
Tom Green pediu para retornar ao tema do Plano Diretor para informar que apresentou 79 
proposta na última reunião de discussão do Plano focando no aspecto da 80 
incomodidade, pouco tratado na proposta do novo zoneamento. Pediu que o CADES-PI 81 
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apoiasse essa proposta para ser enviada aos vereadores. O tema foi bastante debatido 82 

sendo sugerido ao Tom que circulasse essa proposta para os conselheiros que 83 
representam a Sociedade Civil no CADES-PI e que aqueles que quisessem aderir 84 
fizessem isso via e-mail. Angelo argumentou que como o CADES-PI tem representação 85 
do Poder Público não haveria espaço para a aprovação global dos seus membros e tão 86 
somente daqueles que representam a Sociedade Civil. O tema restou inconcluso. 3. 87 

Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais 88 
demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente). Claudia Visoni 89 

começou relato do GT Arborização, informando que estão se concentrando na 90 

realização de curso sobre Arborização Urbana, a ser realizado na sede da 91 
Subprefeitura de Pinheiros. Deu detalhes sobre o surgimento do curso 92 
(desconhecimento enorme do tema pela população). Com esse curso seriam formadas 93 
pessoas da sociedade civil que pudessem ajudar o Poder Público, o que não acontece 94 

hoje. A população desconhece a legislação, o que pode e o que não pode ser plantado, 95 
etc. A ideia é fazer dois encontros noturnos, aqui na Subprefeitura, com temas 96 

sucintos. No primeiro teríamos a participação de pessoas da sociedade civil engajadas 97 
no tema e no segundo representantes da SVMA que explicariam sobre a legislação e 98 
suas experiências. Também seria realizada caminhada num final de semana como aula 99 

prática. Sobre o GT de Mobilidade Claudia pediu para a Fernanda se manifestar. 100 
Primeiramente Fernanda mencionou ter enviado por e-mail minuta de ofícios dirigidos 101 

ao DPH (Departamento de Patrimônio Histórico) e ao IPHAN (Instituto de Patrimônio 102 
Histórico e Artístico Nacional) solicitando esclarecimentos a respeito dos objetos 103 

encontrados nas escavações do Largo de Pinheiros e sobre fatos históricos e 104 
encaminhamentos referentes a esse lugar. Fernanda relembrou que o GT Mobilidade 105 

tem três subgrupos: Largo da Batata, Ônibus e Vila Madalena 30Km por hora. Informou 106 
que haverá um workshop no próximo sábado às 9hs. no Largo da Batata, evento esse 107 

surgido das demandas da comunidade, para discutir os diversos aspectos da região. 108 
Houve reunião dos membros desse subgrupo com o pessoal da SP Urbanismo, da 109 
Secretaria de Direitos Humanos e da Subprefeitura para viabilizar esse evento. Será 110 

feita pesquisa no local sobre quais pessoas estão usando o espaço, que pessoas 111 
passam pela região, etc. Marcelo Carnevali fez comentários sobre as ações adotadas 112 

em Paris para entender sobre o uso dos espaços públicos. Lá eles fizeram eventos 113 
artísticos para atrair a população e não utilizaram questionários; os artistas se 114 
encarregaram de conversar com os transeuntes para obter as expectativas destes. Em 115 
seguida Fernanda voltou ao tema dos ofícios, explicando as razões deles e 116 

perguntando se poderiam ser enviados. Foi aprovado o envio dessas correspondências 117 
que deverão ser assinadas pelo presidente Angelo. Em seguida a Fernanda pediu para 118 
o Rafael dar explicações sobre o subgrupo Ônibus. Rafael fez comentários sobre 119 

correspondência de apoio do CADES-PI à implementação de faixa de ônibus na Rua 120 
Cerro Corá. O tema foi discutido sem haver conclusão. Sobre Vila Madalena 30Km por 121 
hora, Madalena informou que não houve evolução. Tom Green fez comentários sobre o 122 
GT de Ruídos. Passou a palavra para João Pedro que informou que nos dias 28, 29 e 123 
30 de abril acontecerá o 1º Seminário de Ruído Urbano, na Câmara Municipal de São 124 
Paulo. Falou sobre a programação e as formas de tomar conhecimento e participar do 125 
evento. Madalena deu mais detalhes do evento e de sua origem. Madalena informou 126 
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que a divulgação do evento está no grupo do Facebook e no blog do CADES-PI. 127 

Informou que é necessário fazer inscrição devido ao tamanho do local. O presidente 128 
Angelo aproveitou para informar que a descentralização do PSIU não andou. Está em 129 
pauta, porém precisa da aquisição de equipamentos e outras providências. 4. Curso 130 
de Permacultura e Ativismo Urbano na Praça François Belanger (Movimento Boa 131 
Praça). Cecilia Lotufo passou a tratar do assunto explicando as razões para ter 132 

solicitado a inclusão na pauta. A ideia é fazer um curso prático, com intervenção na 133 
praça. Claudia pergunta que tipo de intervenção esta se pensando. Cecilia deu 134 

informações sobre a dinâmica do curso e disse que haverá um processo de 135 

experimentações. Cecilia esclareceu que ao final do curso será concedido diploma de 136 
permacultor aos participantes. Claudia Visoni pergunta se é um PDC (Permaculture 137 
Design Certificate) ao que a Cecilia respondeu que sim, pois o curso terá mais de 80 138 

horas. A ideia é realizar o curso após a Copa do Mundo de Futebol, provavelmente em 139 

agosto e setembro. 5. Acervo histórico do Largo da Batata (Fernanda Salles). Esse 140 
item já foi coberto pela Fernanda na sua fala sobre o GT de Mobilidade. 6. Casinha 141 

abandonada da Praça Waldir Azevedo (Cecilia Lotufo). Cecilia deu explicações 142 
sobre a casa abandonada, sobre a praça onde está localizada a casa e algumas 143 
iniciativas que tem tomado para que a casa seja utilizada pela comunidade. Várias 144 

pessoas participaram da discussão com ideias para uso da casa, entretanto não foi 145 
definido um plano de ação ordenado para o tema. 6. Shopping no Metro Vila 146 

Madalena (Thais). Thais levantou o tema da construção de um shopping no Metro Vila 147 
Madalena dizendo que esse tema já havia sido discutido anteriormente e caiu no 148 

esquecimento. Agora gostaria de ter novas notícias sobre essa possível construção e 149 
suas consequências para a região. Thais informou ter recebido documento com 150 

algumas informações sobre essa construção, porém sem definições claras, pois a 151 
eventual construção deve ser precedida de estudos diversos (impacto ambiental, 152 

geração de trafego, etc.). Angela Oliveira Campos, da AMADÁ, deu algumas 153 
informações mais atualizadas sobre o tema, tais como: foi feita reunião de pequena 154 
comissão com a técnica Adriana, da Subprefeitura. Adriana fez uma exposição técnica 155 

para essa comissão. Segundo Angela, chegou-se a conclusão que do projeto estava 156 
indefinido e que nada poderia ser contestado pela comunidade no momento. Angela 157 

disse que esta preparando um relato da situação para ser encaminhado à Promotoria 158 
do Estado e, por meio desta, dar prosseguimento ao assunto junto às empresas 159 
interessadas na construção. Foram discutidos mais alguns aspectos do tema e 160 
encerrado o assunto sem que haja qualquer ação a ser tomada pelo CADES-PI. 161 

7.Outros temas – O conselheiro Ariovaldo informou que sábado próximo haverá a 162 
eleição para o Grande Conselho Municipal do Idoso e que há somente uma candidata 163 
da região da Subprefeitura de Pinheiros que é Mirian Tanaka. Ariovaldo solicitou 164 

esforço dos membros do CADES-PI para incentivar seus parentes com idade superior 165 
a 60 anos a votarem na Mirian. Em seguida Claudia Visoni fez comentários sobre 166 
reunião havida na Câmara Municipal sobre a crise da água na cidade de São Paulo. 167 
Angelo participou da discussão por ter participado de planos sobre abastecimento no 168 
passado. Não houve qualquer decisão sobre o tema abordado pela Claudia. 8. 169 
Informes - Relato sobre processo de criação do Plano de Bairro da Vila Jataí 170 
(Cecilia Lotufo). Flávio Scavasin trouxe notícias sobre o processo do Plano de Bairro 171 
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em questão. Nada mais havendo a tratar, o presidente Angelo deu por encerrada a 172 

reunião, da qual se lavrou a presente ata.. 173 

São Paulo, 9 de abril de 2014. 174 
 

___________________________   ________________________ 
Angelo Salvador Filardo Junior  Mirian Ito Tanaka 175 
Presidente       Secretária 176 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 14 de maio de 2014. 177 


