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Ata da Reunião Ordinária do dia 12 de março de 2014 

No dia 12 de março de 2014 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve início às 1 
17h45min, em segunda convocação. Dela participaram, conforme lista de presença assinada 2 
por todos: 3 

Como representantes do Poder Público: o Presidente do CADES-PI: Subprefeito 4 

Angelo Salvador Filardo Junior e Susana Inês Basualdo (SVMA).  5 

Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Thomas Green, Claudia 6 
Visoni, Mirian Tanaka, Cibele Martins Sampaio, Maria Fernanda Salles e Ariovaldo 7 

Guello (titulares); Joana Canedo de Barros, Thais Mauad, Madalena Buzzo. Marcelo 8 
Carnevale e Paulo Antônio Bellizia (suplentes). 9 

Visitantes: Nicole E. Reiss e Rafael Calabria. 10 

Ausentes: Diego Mengato (titular). 11 

Pauta da Reunião de 12 de março de 2014 12 
1. Deliberação sobre a ata de reunião anterior (12/2/2014). 13 

2. Situação da publicação do Regimento Interno no Diário Oficial da Cidade (Angelo). 14 
3. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT (tema 15 

permanente) e eventuais demandas não atendidas pelo Poder Público. 16 

4. Zeladoria de praças – minuta de material (Madalena). 17 

5. Situação da página do CADES-PI no sítio da Subprefeitura de Pinheiros (Joana). 18 
6. Informes 19 
7. Temas trazidos pela Comunidade. 20 

Abertura da Reunião do CADES, pelo presidente do CADES, Angelo Salvador Filardo 21 
Jr. que fez a leitura dos itens que compõem a Ordem do Dia. Em seguida passou-se 22 

para o primeiro item da Ordem do Dia – 1. Deliberação sobre a ata de reunião 23 
anterior (12/2/2013). O presidente informou que a minuta da ata havia circulado 24 

antecipadamente entre os membros do CADES-PI. Submetida à deliberação a ata foi 25 
aprovada. 2. Situação da publicação do Regimento Interno no Diário Oficial da 26 
Cidade (Angelo). O presidente Angelo confirmou que o Regimento Interno havia sido 27 
publicado no Diário Oficial da Cidade (DOC) em 11 de janeiro de 2014. Thais Mauad 28 
pediu a palavra para sugerir que o item “temas trazidos pela comunidade” fosse 29 

discutido no início da reunião e não no final da reunião como sugerido na pauta. Após 30 
algumas discussões, os conselheiros decidiram em favor dessa mudança, desde que 31 

os representantes da comunidade não excedessem o tempo de 3 (três) minutos para 32 
expor suas questões, e que se a questão fosse considerada relevante poderia entrar 33 
em pauta na reunião seguinte. 3. Relato dos coordenadores sobre o andamento 34 
dos trabalhos dos GT (tema permanente) e eventuais demandas não atendidas 35 
pelo Poder Público. A conselheira Claudia Visoni informa que o Grupo de Trabalho 36 

Arborização e Agricultura Urbana se reúne mensalmente no mesmo dia da reunião 37 
ordinária do CADES-PI. Entre as atividades desenvolvidas no momento estão o estudo 38 
de caso da compensação ambiental pelo corte de árvores do Condomínio Natingui e o 39 

planejamento de um Curso de Arborização a ser oferecido para os munícipes. Susana 40 
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Basualdo, representante da SVMA, relata que as atividades da Escola Estufa estão 41 

suspensas enquanto não é formalizada a competência da ABAST (Supervisão Geral de 42 
Abastecimento), que agora foi transferida para a Secretaria do Desenvolvimento, 43 
Trabalho e Empreendedorismo. A SVMA/Educação Ambiental Descentralizada Oeste 44 
poderá contribuir nas atividades de educação ambiental que serão objeto de 45 
planejamento em parceria com o PAVS (Programa Ambientes Verdes e Saudáveis) e 46 

DRE-BT, tão logo tivermos uma definição da ABAST. A conselheira Claudia Visoni 47 
informa que o Grupo de Trabalho Mobilidade está atuando em três frentes: Largo da 48 

Batata, projeto Vila Madalena 30km/h e estudos sobre o Sistema de Ônibus na região. 49 

Sobre o Largo da Batata, e que será realizada reunião dos voluntários que se 50 
propuseram a trabalhar em parceria com a SP Urbanismo para a realização de uma 51 
pesquisa de uso, perfil dos frequentadores e expectativas da população sobre o espaço 52 
público. Além disso, está marcado para 12/4 um workshop no local, aberto à 53 

participação de todos. Angelo Filardo ressaltou a importância da participação da 54 
sociedade civil nesses processos participativos. Joana Canêdo de Barros diz que no 55 

que se refere ao item “Vila Madalena a 30Km/h” não houve avanços, mas o grupo que 56 
está discutindo o sistema de ônibus na região se reuniu e em suas discussões concluiu 57 
que para poder fazer propostas concretas a respeito de linhas de ônibus para servir os 58 

distritos de Pinheiros e Alto de Pinheiros (foco da discussão no momento), é preciso de 59 
dados da SPTrans e EMTU. Além disso, o grupo gostaria de promover um evento com 60 

a presença da Diretoria de Planejamento de Transporte da SPTrans, a Sra. Ana Odila 61 
de Paiva Souza, com o objetivo de entender a visão da SPTrans para o transporte 62 

público coletivo. Esse evento seria realizado em uma reunião do CADES-PI e com a 63 
participação de cidadãos pinheirenses, e discutir nossas propostas de mobilidade. Para 64 

tanto, o GT Mobilidade propõe o envio de ofícios para a SPTrans e a EMTU. Os 65 
conselheiros concordaram com o envio dos ofícios pelo presidente do Conselho ainda 66 

esta semana. O grupo também discutiu a questão das faixas de ônibus da Rua Heitor 67 
Penteado. Pensou-se em elaborar uma carta de apoio às faixas, por acreditar que o 68 
transporte coletivo deva ter prioridade sobre o individual na cidade. Porém não houve 69 

consenso sobre a questão da conversão da Pereira Leite. Mas Joana afirmou que 70 
enviaria ainda assim uma proposta de texto, discutida entre os membros do grupo, para 71 

os conselheiros do CADES analisarem e, caso concordem, darem o aval para a 72 
publicação em nome do CADES Pinheiros. A respeito do GT Mobilidade, informou-se 73 
que houve reunião no dia 12 de março e que estavam buscando articular com a SP 74 
Urbanismo para realização de reunião no dia 14 de março. Nessa reunião seria 75 

estabelecida parceria entre sociedade civil e SP Urbanismo para realizar pesquisas no 76 
Largo da Batata, com o intuito de entender melhor as demandas da sociedade em 77 
relação aos equipamentos urbanos que devem ser instalados no local. 4. Zeladoria de 78 

praças – minuta de material (Madalena). Madalena Buzzo toma a palavra para 79 
explicar o problema da sujeira das praças na região da Subprefeitura desde que o 80 
projeto “Zeladoria de praças” foi extinto em dezembro de 2013. Relatou que esteve 81 
numa reunião pública com o secretário de Serviços, Sr. Simão Pedro Chiovetti, e que 82 
este concordou com a questão. Propõe que o CADES envie um ofício para os 83 
secretários de Serviços, Meio Ambiente, Trabalho e Coordenação das Subprefeituras a 84 
fim de discutir a retomada do programa tão importante para a cidade. Ela apresentou a 85 
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proposta de ofício que foi aprovada pelos demais conselheiros e será enviada para os 86 

secretários, pelo presidente do CADES-PI, ainda esta semana. 5. Situação da página 87 
do CADES-PI no sítio da Subprefeitura de Pinheiros (Joana). Joana Canêdo retoma 88 
a palavra para dizer que já conversou diversas vezes com o departamento da 89 
Subprefeitura responsável pela página do CADES para que atualizassem o conteúdo 90 
da página, incluindo o novo regimento interno, atas corretas e demais dados sobre o 91 

conselho, mas recebeu a resposta de que tudo isso dependia de aprovação do 92 
departamento de comunicação da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, 93 

apesar de ser tudo conteúdo institucional, equivalente ao dos outros CADES. Houve 94 

acordo entre os conselheiros de que a página precisa ser atualizada e que não haveria 95 
a necessidade desta autorização se ficasse claro na abertura da página que o 96 
conteúdo ali publicado era de responsabilidade no GT Comunicação do CADES-PI. 97 
Assim, a partir de agora, a Subprefeitura teria liberdade para publicar o conteúdo 98 

sugerido pelo GT Comunicação. 6. Informes. A conselheira Claudia Visoni informa que 99 
a Travessa Tim Maia (passagem de pedestres na Vila Madalena) foi recentemente 100 

asfaltada, cobrindo os paralelepípedos, o que reduz a permeabilidade do solo e 101 
aumenta o calor. Reparou que um prédio de grande porte está sendo construído ao 102 
lado e desconfia que prepararam o local para receber carros. Angelo Filardo afirmou 103 

desconhecer o fato até o presente e comentou que o asfaltamento de uma via com tal 104 
declividade é proibido. Além disso, o asfalto se tornará fonte de poluição no Córrego 105 

das Corujas. A conselheira Cibele Sampaio informa que existe um grupo chamado 106 
Plataforma “Conexões do Rio Pinheiros”, do qual o Subprefeito de Pinheiros faz parte, 107 

e que discute a questão da mobilidade na Subprefeitura, sobretudo nos distritos dos 108 
Jardins e Itaim Bibi, e sugere que nos aproximemos desse grupo, que se reunirá no 109 

final de abril. 7. Temas trazidos pela Comunidade. - Não houve temas apresentados 110 
pela Comunidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Angelo deu por encerrada 111 

a reunião da qual lavrou-se a presente ata. 112 

 

São Paulo, 12 de março de 2014. 113 

 

___________________________   ________________________ 
Angelo Salvador Filardo Junior  Mirian Ito Tanaka 114 

Presidente       Secretária 115 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 14 de maio de 2014. 116 


