Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de dezembro de 2014
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No dia 10 de dezembro de 2014 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve
início às 17h45min, em segunda convocação. Dela participaram, conforme lista de
presença:
Como representantes do Poder Público: o Presidente do CADES-PI, Angelo
Salvador Filardo Junior, Subprefeito e Susana Inês Basualdo (SVMA).
Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Claudia Visoni, Diego
Mengato de Alexandra, Mirian Ito Tanaka, Cibele Martins Sampaio, Thomas Jason
Green e Ariovaldo Guello (titulares); Thais Mauad, Madalena Buzzo e Paulo Antônio
Bellizia (suplentes).
Ausente: e Maria Fernanda Salles de Aguiar (titular).
Visitantes: Vera Lucia Teixeira de Souza e João Batista Silva.
Pauta da Reunião de 12 de novembro de 2014
1. Deliberação sobre a ata da reunião de 12/11/2014.
2. Temas trazidos pela Comunidade.
3. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais
demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente e com relato
antecipado dos coordenadores antes da reunião). Na reunião serão esclarecidas
eventuais dúvidas em relação ao relato antecipado ou acrescidas informações
pelos coordenadores.
4. Deliberação sobre o cronograma anual das reuniões ordinárias de 2015 (Art. 22, §
1º do Regimento Interno).
5. Outros assuntos, incluindo temas sem deliberação em reuniões anteriores.
a) Plano de zoneamento que a Vila Jataí (Cecilia Lotufo).
b) Privatização do Espaço Público na Rua Harmonia (Tom Green).
c) Reunião com outros conselhos (Gustavo).
d) Tratativas com o Conselho Participativo sobre temas comuns (Gustavo).
Abertura da Reunião do CADES pelo presidente do CADES, Angelo Salvador Filardo
Junior, que fez a leitura dos itens que compõem a Ordem do Dia. Em seguida passouse para o primeiro item da Ordem do Dia. 1. Deliberação sobre a ata da reunião de
12/11/2014. O presidente Angelo informou que a ata havia sido enviada aos
conselheiros com antecedência e perguntou se havia algo a ser alterado. Como a
resposta foi não, colocou em votação a citada ata que foi aprovada por todos os
conselheiros. 2. Temas trazidos pela Comunidade. Não houve temas trazidos pela
comunidade. 3. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos
GT e eventuais demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente e
com relato antecipado dos coordenadores antes da reunião). Na reunião serão
esclarecidas eventuais dúvidas em relação ao relato antecipado ou acrescidas
informações pelos coordenadores. GT Praça Waldir Azevedo: Cecilia Lotufo enviou
seus comentários antecipadamente, porém como foram sucintos, o conselheiro
Ariovaldo pediu que ela fizesse seus comentários presenciais. Cecilia informou que
para desenvolver o projeto da casinha, foi solicitada emenda parlamentar ao vereador
Police Neto no valor de R$ 50.000,00 que atendera a parte da obra. Informou que não
há resposta e que então não é nada definitivo. Informou que conseguiram arrecadar
R$ 1.099,00 que esta sendo usado para conserto do teto da casinha. O presidente
Angelo pediu para a Cecilia avisá-lo se houver algum mutirão, pois seria possível
deslocar funcionários da Subprefeitura para ajudar e fornecer algum material. Se
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houver, pediu para falar com o Nelson. GT Arborização e Agricultura Urbana:
Susana Basualdo falou sobre as atividades no viveiro. Informou que será feita reunião
amanhã para definir as atividades para 2015. Em seguida, fez comentários sobre a
reunião com o pessoal da Subprefeitura e terceirizados que trabalham na manutenção
das praças e jardins da região oeste (terceirizados). Disse que a Thais fez exposição
sobre a importância da arborização para a saúde da população, adaptando um pouco
sua apresentação feita no curso de arborização. Susana disse que no início as pessoas
se mostraram um pouco apreensivas, más com o decorrer das apresentações houve
distensão. Explicou que eles saíram contentes. Disse que o projeto a fazer encontros
trimestrais com essas pessoas e com os encarregados das equipes. Relatou que o GT
pensa em fazer um trabalho junto às associações de bairro para juntá-las no processo
de envolvimento da população no esforço de preservação da vegetação urbana. Em
seguida Madalena Buzzo fez comentários sobre a reunião com os terceirizados. Disse
ela que foi feito pequeno relato desse evento e colocado no Facebook o que despertou
o interesse do pessoal da Lapa que gostaria de fazer algo parecido e também pessoal
de outras Subprefeituras. Disse também que os gerentes da terceirizada (Florestana)
que estiveram presentes se prontificaram a passar os temas que eles acham
importante serem abordados em outras reuniões. Madalena reforçou o assunto da
reação das pessoas que participaram daquela reunião dizendo que eles se sentiram
valorizados, pois tiveram oportunidade de conhecer a Rosa, responsável pela área de
parques e jardins da Subprefeitura, de ouvir uma médica falando da importância das
árvores que eles cuidam e de ver um agrônomo falando com eles. O presidente Angelo
interveio para dizer que achou importante aquilo que relatou a Madalena sobre a
equipe de trabalhadores se “sentir enxergada”. Quanto à demanda de outras
subprefeituras e considerando a qualificação da equipe que fez esse encontro e que se
dispõe a fazer outros, entende que ficará difícil atender às demandas. Sugeriu que
fosse promovido treinamento para multiplicadores de sorte que esses multiplicadores
ajudassem na difusão desse tema para outras localidades. Neste momento foi
interrompida a apresentação dos GT e dada a palavra à comunidade agora presente.
Tom Greene apresentou o João e a Vera que vieram relatar uma situação de
incomodidade que viveram e que poderá ser usada como exemplo para evitar-se sua
repetição futura. Tom iniciou indicando o local do evento que causou esse incomodo ao
João e a Vera e aos moradores do entorno. Disse que foi em um estacionamento na
Rua Harmonia. O espaço foi utilizado para promoção de determinada marca de uísque.
O Sr. João passou ao relato do acontecimento para conhecimento dos conselheiros.
Foi dito que houve encaminhamento de denuncia ao que o Subprefeito perguntou para
quem; Tom informou que a denuncia foi encaminha em reunião do CONSEG-Pinheiros
para ser, por este, enviada à Subprefeitura. Tom informou que até agora não obteve
resposta dessa denuncia. Várias pessoas discutiram o tema. O Subprefeito disse que
seu e-mail sempre poderá ser usado para essas denuncias e que várias associações
usam esse canal de comunicação e, em geral são atendidas. Várias pessoas
entenderam que o promotor do evento deveria ser penalizado, porém como os
elementos de prova deveriam ter sido colhidos no momento da realização do evento
pelo pessoal da Subprefeitura torna-se difícil abrir processo contra esses promotores.
Sobre o canal de comunicação que o Subprefeito diz estar aberto para a comunidade,
Tom se manifestou dizendo que em sua opinião não existe. Diz ter postado várias
reclamações diretamente na Subprefeitura ou no CONSEG e não ter tido sucesso.
Disse que do ponto de vista da comunidade esse canal não existe. A pedido de um dos
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conselheiros foi dada orientação pelo Subprefeito ao João e à Vera para, em se
repetindo essa situação ou outras que escrevam para ele, ou procurem o chefe da
fiscalização, Roberto Serrano, se preciso usando o nome dele Subprefeito, e façam a
denuncia sempre informando a gravidade dessa denuncia e a incomodidade que ela
provoca. Em seguida as pessoas receberam outras instruções sobre solicitação de BO
na delegacia para fins de instruir processos futuros. Depois agradeceram e se retiraram
acompanhados do Tom. Continuando o relato do GT de Arborização e Agricultura
Urbana, Thais fez duas observações: relembrou reunião do GT com a Rosa e com o
Subprefeito onde foi perguntado para ambos se o enforcamento de uma árvore é
considerado crime ambiental; ambos ficaram de verificar. Disse que relatou à Rosa a
morte de uma árvore por enforcamento na Rua Alberto Seabra e esta (Rosa), enviou
para uma técnica. A técnica compareceu ao local e constatou a morte da árvore se deu
por enforcamento. Thais perguntou a essa técnica se essa situação é considerada
crime ambiental e teve como resposta um sim, é crime federal por dano à flora pública.
A técnica informou para a Thais se ela desejar transformar isso em processo não é
mais a Subprefeitura que faz e sim a Secretaria do Verde. Informou que ela teria que
ligar para o DECONT (Departamento de Controle da Qualidade Ambiental) daquela
secretaria. Thais relatou que ligou para aquele departamento e deu a informação
solicita e recebeu como observação do funcionário “isso aqui não vai dar em nada”, e
continuou “o que você quer que eu faça?” Após ouvir os argumentos da Thais o
funcionário se recusou a dar continuar a abertura da ocorrência. Thais relatou o caso
para a Rosa e para a técnica que constatou o enforcamento. Depois da intervenção de
outros conselheiros Thais disse esperar que alguém dê continuidade ao processo. Seu
segundo comentário foi sobre hortas urbanas: disse ter sido procurada por um grupo de
Melbourne, Austrália, interessado em parcerias sobre agricultura urbana nas duas
cidades. O interessado ira submeter as propostas ao governo australiano, assim que
souber noticias Thais avisará. Em seguida o presidente Angelo fez comentários sobre o
Largo da Batata comentando sobre o plantio das 32 árvores, assunto já discutido neste
CADES-PI. Disse ter conversado com o responsável da Secretaria de Obras. Em
conclusão disse que a empresa responsável pelo plantio original não fara esse plantio
adicional, pois não tem essa obrigação. Thais relatou conversa com a agrônoma
contrata pela da Carioca e a responsabilidade desta (Carioca Construtora) com o
plantio, as árvores que restam a ela plantar e as regiões de sua cobertura. Angelo
disse que o assunto não está bem explicado e que pretende ter reunião com a pessoa
da Secretaria de Obras para entender definitivamente a situação. Angelo orientou que
se converse com a pessoa que ofereceu o plantio das 32 árvores pedindo a ele
paciência até o esclarecimento das responsabilidades para não se correr o risco de
complicar o término do projeto original por intervenção indevida de um terceiro não
parte do contrato. 4. Deliberação sobre o cronograma anual das reuniões
ordinárias de 2015 (Art. 22, § 1º do Regimento Interno). O conselheiro Ariovaldo já
havia preparado esse cronograma e leu as datas das reuniões do CADES-PI em
2015: 11/2/2015, 11/3/2015, 8/4/2015, 13/5/2015, 10/6/2015, 8/7/2015, 12/8/2015,
9/9/2015, 14/10/2015, 11/11/2015, 9/12/2015. O cronograma de reuniões foi aprovado.
5. Outros assuntos, incluindo temas sem deliberação em reuniões anteriores. a) Plano
de zoneamento que a Vila Jataí (Cecilia Lotufo). Cecilia fez relato detalhado desse
plano de zoneamento e entende que ele poderia ser usado por outros bairros da
cidade. Cecilia iniciou dizendo que essa apresentação é a mesma feita para a
comunidade local. Cecilia mencionou que poderia fornecer cópia de sua apresentação
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a quem desejasse. Durante a apresentação os conselheiros se manifestaram para
obter mais detalhes do projeto ou questionar a validade de algumas ideias
desenvolvidas. b) Privatização do Espaço Público na Rua Harmonia (Tom Green).
Tema já tratado e relatado acima. c) Reunião com outros conselhos (Gustavo).
Tema não tratado devido à ausência do Gustavo. d) Tratativas com o Conselho
Participativo sobre temas comuns (Gustavo). Tema não tratado devido à ausência
do Gustavo. Nada mais havendo a tratar o presidente Angelo deu por encerrada a
reunião da qual foi lavrada a presente ata assinada por ele e pelo secretário.
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São Paulo, 10 de dezembro de 2014.
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______________________________
Angelo Salvador Filardo Junior
Presidente
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Ata aprovada na reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2015.

________________________
Ariovaldo Guello
Secretário
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