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Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de julho de 2014 

No dia 11 de julho 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, Angelo 3 
Salvador Filardo Junior, Subprefeito, Susana Inês Basualdo (SVMA), Gustavo Freiberg, 4 
(SP-PI).  5 

Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Claudia Visoni, Fernanda 6 
Salles, Cibele Martins Sampaio e Ariovaldo Guello (titulares); Marcelo Fernandes 7 

Carnevali, Thais Mauad, Madalena Buzzo e Paulo Antônio Bellizia (suplentes). 8 

Ausentes: Thomas Jason Green, Mirian Tanaka e Diego Mengato de Alexandre 9 
(titulares). 10 

Visitantes: Vani. 11 

Pauta da Reunião de 11 de julho de 2014 12 

1. Deliberação sobre a ata da reunião de 11/6/2014. 13 

2. Temas trazidos pela Comunidade. 14 

3. Discussão da pauta para a reunião com Secretário da SVMA, Wanderley Meira do 15 
Nascimento, na segunda-feira, 14/7/2014, às 10h30, na SVMA.(1) 16 

4. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais 17 
demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente). Será incluída 18 

neste item a discussão e deliberação sobre três correspondências preparadas por 19 

membros do GT Arborização e Agricultura Urbana e enviadas pela Claudia Visoni 20 

a todos os conselheiros. 21 

5. Praças na área de abrangência da Subprefeitura de Pinheiros.(2) 22 

6. Parque Linear Rio Verde. 23 

7. Esclarecimentos a respeito de calçadas (Fernanda Salles). 24 

8. Informes. 25 

9. Outros Assuntos 26 

Abertura da Reunião do CADES, pelo presidente do CADES, Angelo Salvador Filardo 27 
Jr. que fez a leitura dos itens que compõem a Ordem do Dia. Em seguida passou-se 28 
para o primeiro item da Ordem do Dia 1. Deliberação sobre a ata da reunião de 29 
11/6/2014. O presidente Angelo informou que a ata havia sido enviada aos 30 

conselheiros com antecedência e perguntou se havia algo a ser alterado. Como a 31 
resposta foi não, colocou em votação a citada ata que foi aprovada por todos os 32 
conselheiros. 2. Temas trazidos pela Comunidade. Pela comunidade falou a Vani que 33 

                                                           
(1) 

Definir quem pode e quer ir (cabem sete pessoas na sala de reuniões). A razão de termos pedido essa reunião é a criação 
de canais de acesso do CADES-PI às áreas da SVMA e a questão de acompanhamento de TCA. É importante arredondar 
essa discussão entre os conselheiros porque na reunião com o Secretário não haverá muito tempo e é preciso dizer 
claramente o que queremos. 

 
(2)

  Tema proposto pelo presidente Angelo para tratar dos diversos assuntos envolvendo as praças (uso, manutenção, adoção, 
etc.). 
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pertence ao quadro da Subprefeitura, más está presente como membro da 34 

comunidade. Vani discutiu assuntos relativos à produção de mudas, lixo orgânico e 35 
outros temas relacionados, propondo ao CADES Pinheiros: a) que seja feita uma 36 
apresentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS e do Plano de Gestão 37 
Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo - PGIRS; b) que seja feita uma 38 
apresentação ao CADES-PI sobre os serviços vinculados à questão dos resíduos 39 

sólidos; c) que seja constituído um GT do CADES-PI para abordar essa questão 40 
(manifestaram interesse Vani, Fernanda, Claudia e Susana). 3. Discussão da pauta 41 
para a reunião com Secretário da SVMA, Wanderley Meira do Nascimento, na 42 
segunda-feira, 14/7/2014, às 10h30, na SVMA. O subprefeito Angelo disse que havia 43 
entendido que o objetivo primeiro que motivou o pedido da reunião foi a discussão 44 

sobre os TCA (Termos de Compromisso Ambiental) e sobre os TAC (Termos de Ajuste 45 
de Conduta), porém precisamos discutir bem os objetivos para sermos bem sucedidos 46 

na reunião, pois normalmente essas reuniões são curtas considerando os muitos 47 
compromissos do secretário. Disse que os assuntos deverão ser expostos pelos 48 
conselheiros do CADES-PI que se dispuserem a comparecer. Várias pessoas 49 
participaram da discussão definindo-se os assuntos que serão tratados, os 50 

participantes e os interlocutores do CADES-PI. 4. Relato dos coordenadores sobre o 51 
andamento dos trabalhos dos GT e eventuais demandas não atendidas pelo 52 

Poder Público (tema permanente). Será incluída neste item a discussão e 53 
deliberação sobre três correspondências preparadas por membros do GT 54 
Arborização e Agricultura Urbana e enviadas pela Claudia Visoni a todos os 55 

conselheiros. Fernanda iniciou o tema trazendo notícias sobre o GT Mobilidade 56 
dizendo que não havia evolução em relação ao relato da reunião anterior. Disse que 57 

em relação ao Largo da Batata estão sendo finalizados os levantamentos e 58 

encaminhados a quem de direito. O presidente Angelo disse que a novidade é a 59 

criação do grupo de mobilidade no Conselho Participativo. Isso se deveu aos 60 
acontecimentos havidos por ocasião da disputa da Copa do Mundo. O presidente 61 
Angelo sugeriu que houvesse integração entre os dois GT (CADES+Conselho 62 
Consultivo) para compartilhar as visões de cada grupo. Fernanda informou sobre a 63 
realização de workshop no Largo da Batata onde serão apresentados à comunidade os 64 

levantamentos até agora produzidos. Esse evento deverá acontecer no mês de agosto 65 
próximo. Gustavo Freiberg propôs que se fizesse reunião dos diversos conselhos hoje 66 
existentes no âmbito da subprefeitura de Pinheiros de forma a dar conhecimento a 67 
todos sobre os objetivos de cada um e, com isso, evitar sobreposição de competências 68 

e atividades. São os seguintes esses conselhos ou grupos: CADES-PI, Conselho 69 
Participativo, Conselho da Saúde, CONSEG e Fórum do Idoso. Marcelo citou o 70 
exemplo positivo dos conselhos do bairro da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, onde 71 

todas as quintas-feiras os conselhos se reúnem para discutir problemas comuns o que 72 
resultou em avanço para toda a área de abrangência dessa Subprefeitura. Madalena 73 
ficou encarregada de discutir o tema com os membros do Conselho Participativo e de 74 
outros conselhos para verificar a possibilidades dessa reunião. Pelo GT da Praça 75 

Waldir Azevedo a Cecilia Lotufo trouxe as informações mais recentes sobre a casinha 76 
lá existente; perguntou ao subprefeito sobre a solicitação que fez sobre o fornecimento 77 
de água e luz para a casinha. Informou sobre os eventos realizados e a realizar na 78 
casinha (intervenção artística, sessão de cinema, etc.). Informou sobre reunião com 79 
representante do Colégio Vera Cruz que se mostrou interessado na praça. Essa 80 
pessoa informou que poderá fazer doação de material de construção, mesas, cadeiras, 81 
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etc. Também foi feito contato com Otavio Zarvos que se mostrou interessado na praça. 82 

Susana Basualdo recomendou que se fizesse estudo da implantação da praça, tais 83 
como projeto arquitetônico original e vocação da praça, pois é possível que não se 84 
possa alterar esses elementos. Cecilia anotou essas sugestões para buscar as 85 
informações. Cecilia repetiu as demandas para a praça, quais sejam: água, luz e 86 
reparo no esgoto. Em seguida falou a Claudia Visoni sobre o GT Arborização. Deu 87 

notícias sobre o Viveiro dizendo da programação para aquele espaço. Falou sobre a 88 
oficina que será realizada no dia 16 de agosto sobre plantio de sementes onde as 89 
pessoas serão instruídas como fazer o plantio. Disse que a ideia é ter uma oficina por 90 
mês. Em seguida falou sobre a minuta da carta de reconhecimento da Horta das 91 
Corujas como parte da tarefa educacional sobre meio ambiente. Reconhecer a Horta 92 

como parte das atividades do CADES-PI. Em seguida a Claudia e a Thais fizeram 93 
exposição do relatório sobre o curso de arborização realizado nas dependências da 94 

Subprefeitura. Antes a Claudia fez a entrega formal do relatório ao presidente do 95 
CADES-PI. Thais repetiu para os conselheiros do CADES-PI, de forma mais sucinta, a 96 
aula que deu no citado curso. Fez comentários sobre os benefícios à saúde trazidos 97 
pela arborização da cidade e seus malefícios se isso não for feito. Mostrou estatísticas 98 

produzidas em outros países sobre os efeitos da falta de arborização. Em seguida, 99 
Claudia fez resumo dos temas constantes do citado relatório, tais como número de 100 

palestras, nome dos palestrantes, número de participantes. Disse que houve duas 101 
aulas teóricas e uma caminhada técnica por alguns locais do bairro de Pinheiros para 102 
verificar do estado geral do plantio e da manutenção das árvores. Para facilitar 103 

eventuais consultas, esse relatório fará parte da presente ata como um anexo. Claudia 104 
solicitou que o relatório pudesse ser disponibilizado para o publico em geral e para 105 

algumas pessoas em particular. Assim, pediu o respaldo do CADES-PI na aprovação 106 

do relatório. Após discussões sobre o documento produzido, o relatório foi aprovado e 107 

as recomendações nele contidas serão consideradas como recomendações do 108 
CADES-PI. Marcelo Fernandes Carnevali perguntou ao presidente Angelo como são 109 
contratados os prestadores de serviço na área de manutenção de praças e jardins cujo 110 
desempenho tem resultado danos irreparáveis como os mencionados no relatório que 111 

acabamos de aprovar. Outras pessoas participaram da discussão e se concluiu que há 112 
falta de treinamento das pessoas que fazem o trabalho. Também não há fiscalização 113 
adequada sobre esses prestadores de serviço. Houve várias propostas de 114 
encaminhamento das conclusões sem, contudo, haver decisão pelo plenário. Em 115 
seguida Claudia trouxe o tema do Condomínio Natingui. Houve muita discussão sobre 116 

o conteúdo do relatório e a forma de encaminhamento, porém não se chegou a 117 
consenso. Assim o tema deverá ser trazido para deliberação em outra reunião plenária 118 
do CADES-PI. Devido ao adiantado da hora, os demais itens da pauta não foram 119 

tratados. Em seguida o presidente Angelo deu por encerrada a reunião. 120 
 
São Paulo, 11 de julho de 2014. 

______________________________  ________________________ 
Angelo Salvador Filardo Junior  Gustavo Freiberg 121 

Presidente      Secretário 122 

Ata aprovada na reunião ordinária de 10 de setembro de 2014. 123 


