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ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SUSTENTABILIDADE E USO DO SOLO – 
14/03/2012. 
 
Foi realizada em 14 de março de 2012, na sala de reunião do DEURB, do Edifício 
Martinelli, situado à rua São Bento, 405 – 18º andar, sala 182, com início às 10 horas, 
a reunião do GT Sustentabilidade e Uso do Solo para tratar de solicitação feita pelos 
Secretários Executivos do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia, com 
a seguinte pauta: 

a) Atualização do Balanço de Compromissos demonstrando por meio de ações realizadas 
pelas entidades integrantes do GT Uso do Solo, o cumprimento dos artigos 18, 19, 20, 21, 
22, e 23 da Lei Nº 14.933, de 5 de junho de 2009. 

b) Apresentação sobre os avanços realizados na Bacia do Aricanduva (projeto Piloto) pela 
Arquiteta Rosélia Mikie Ikeda de SVMA. 

1. A coordenadora do GT Sustentabilidade e Uso do Solo, Nilza Maria Toledo Antenor 
abriu a reunião informando que justificaram a ausência na reunião: Eduardo Della 
Manna do SECOVI, Florence Laloe do ICLEI, Elcio Sigolo do Sinduscon, Davilson 
Miserlian Lopes de SF e Daphne Savoy de SMT. A seguir apresentou as ações do GT 
Uso do Solo que foram apresentadas na reunião do Comitê em 1º de março de 
2012. 

 
• No artigo 18 da Lei 14.933, destacou o conceito de “Cidade Compacta e 

Policêntrica” está contemplado no Plano Estratégico SP2040, no plano de 
expansão da rede do Metrô e da CPTM, nas áreas com legislação específica 
de Operação Urbana (Centro, Água Branca, Faria Lima, Água Espraiada e 
Rio Verde jacu), nas áreas definidas no entorno das estações de metrô e de 
trem pelo PDE (Lei 13.430/2002) e nas três áreas de Operação Urbana 
prioritárias em licitação em SMDU- Lapa – Brás, Mooca – Vila Carioca, e Rio 
Verde – Jacu, bem com outras áreas de estudo, para aplicação do 
instrumento operação urbana, estabelecidas pela Lei 13.885/2004. As 
Operações urbanas consorciadas e as áreas de intervenção urbana oferecem 
novas oportunidades de emprego para a população residente no entorno 
dessas centralidades, permitindo maior eficiência do sistema de transporte, 
melhor distribuição das atividades econômicas e maior eficiência do sistema 
de transporte. 

• No artigo 19 da Lei 14.933, destacou o Plano Municipal de Habitação com as 
ações estabelecidas por quadriênios desde 2005 até 2024, visando a 
implantação de vários programas como urbanização de favelas, eliminação 
de moradias em áreas de risco, reestruturação de assentamentos precários 
em 6 (seis) regiões da cidade, cujos resultados apontam para a redução do 
déficit habitacional. Trata-se de ações integrada envolvendo órgãos 
municipais e estaduais (SEHAB, COHAB, SVMA, SABESP, Secretaria 
Municipal da Educação, SIURB, SMCSP), que executam programas de 
saneamento básico, implantação de equipamentos sociais, áreas verdes e 
de lazer,além de provisão de habitação. A representante de SEHAB Violeta 
Kubrusly informou que o PL 509/2011 encontra-se em processo de 
aprovação na Câmara dos Vereadores. Informou também que enviará mais 
informações sobre o plano de habitação para ser inserido no balanço. 

• No artigo 20 da Lei 14.933, destacou o inventário dos gases de efeito estufa 
a cargo de SVMA, cuja representante Rosélia Ikeda informou que o contrato 
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para a realização do inventário já foi assinado. Outro projeto destacado foi a 
minuta de projeto de lei propondo a política municipal de serviços 
ambientais. Outro projeto destacado foram os ônibus híbridos como forma 
de redução da emissão do CO2. A representante da COMGAS Meire Rose 
Machado da Costa destacou também os ônibus movidos a gás, ficando de 
apresentar maiores informações sobre este projeto ao GT. 

• No artigo 21 da Lei 14.933, destacou o Plano Municipal de Drenagem e 
manejo de águas pluviais do MSP, a cargo de SMDU que conta com 
consultoria da FHCT – USP. Neste artigo foi destacado pela Violeta o projeto 
Cantinho do CEU que recupera a orla da represa, que foi objeto de um TAC. 
A Rosélia destacou a implantação de 81 parques. Ambas ficaram de enviar 
informações para serem juntadas ao balanço. 

• No artigo 22 da Lei 14.933, o destaque foi para o programa 100 parques, o 
plano cicloviário do município, que segundo os presentes deverá ser 
atualizado para que as informações possam ser inseridas no balanço. Foi 
mencionado pela Rosélia o SISGAU – sistema de gerenciamento de 
arborização urbana, que constitui em um programa realizado pelas 
subprefeituras de cadastramento de árvores das ruas, com a finalidade de 
identificar problemas fitosanitários. A Berenice Santana representante da 
ANTP ficou de atualizar os dados sobre o programa cicloviário, que poderá 
receber contribuição também de SMT (ver com Daphne).       

 
2. A seguir a representante de SVMA Rosélia Ikeda fez a apresentação sobre os 

avanços realizados na Bacia do Aricanduva, que consta do link já enviado a todos 
os membros do GT Uso do Solo. Foi mencionada a necessidade de atualizar os 
dados sobre drenagem e do programa córrego limpo, que contará com a 
colaboração do Eng. Cheide de SMDU. Durante a apresentação a Rosélia destacou o 
Programa de Zeladoria de Praças em parceria com a Secretaria do Trabalho, que 
identifica uma pessoa da comunidade para cuidar de uma praça, recebendo para 
tanto uma bolsa trabalho. Para que esse trabalho o cuidador da praça conta com a 
escola de jardinagem de SVMA, que inclusive fornece diploma de jardineiro no final 
do curso. Para a inclusão deste programa no balanço a Rosélia indicou a Arq. Célia 
Kawai de SVMA. Outro programa presente na área piloto da bacia do Aricanduva é 
o Programa da Saúde da Família por meio de Agentes da Saúde. Outro aspecto que 
mereceu destaque foi que SVMA está elaborando “manual de limpeza do córrego”. 
Nesse sentido, foi observado pelo CHEIDE que está em curso a proposta de um 
cuidador da comunidade para zelar pela limpeza do córrego, fazendo uso da bolsa 
trabalho. Foi finalmente mencionado que na bacia do Aricanduva está em curso 
pela Eletropaulo o programa de eficiência energética nas escolas e o PURA 
programa de redução de consumo de água. 

3. A coordenadora GT lembrou aos presentes que as informações para a atualização 
do balanço deverão ser encaminhadas até 20 de março.   

 
4. Representantes do GT Sustentabilidade e Uso do Solo presentes na 

reunião:  
a. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) – Coordenação 

Titular: Nilza Maria Toledo Antenor 
b. Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) 

Titular: Violeta Saldanha Kubrusly  
c. Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) 

Titular: Rosélia Mikie Ikeda 
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d. Agencia Nacional de Transporte Público 
Titular: Berenice Santana 

e. Companhia de Gás de São Paulo 
Meire Rose Machado da Costa 
 

5. Representantes do GT Sustentabilidade e Uso do Solo que justificaram 
suas ausências na reunião 
SECOVI: Eduardo Della Manna 
ICLEI: Florence Laloe 
SINDUSCON: Elcio Sigolo; 
SF: Davilson Miserlian Lopes; 
SMT: Daphne Savoy. 
 

Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião às 12:00 horas. 
  

Nilza Maria Toledo Antenor 
Coordenadora do GT Sustentabilidade e Uso do Solo do 
Comitê Municipal do Clima e Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


