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

Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de setembro de 2013
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No dia 11 de setembro de 2013 realizou-se a reunião ordinária do CADES-PI que teve
início às 17h30min, em segunda convocação. Dela participaram, conforme lista de
presença assinada por todos:
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Como representantes do Poder Público: o Presidente do CADES-PI: Subprefeito
Angelo Filardo, Cecília Maria A. Pereira (SP-PI), Susana Basualdo (SVMA), Rute
Cremonini (SVMA), Fábio Gomes Souto (CET).
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Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Thomas Green, Claudia
Visoni, Mirian Tanaka, Diego Mengato, Maria Fernanda Salles e Ariovaldo Guello
(titulares); Joana Canêdo, Marcelo Carnevali, Madalena Buzzo, Patrizia Tommasini de
Souza Coelho, Paulo Antônio Bellizia, Thais Mauad (suplentes).
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Ausentes: justificou a ausência a conselheira Cibele Martins Sampaio.
Participantes da Sociedade Civil: Os constantes da lista de presença.
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No início da reunião o Subprefeito sugeriu fazer uma aprovação sumária das últimas
três atas do CADES. Como não houve discordâncias, as atas de junho, julho e agosto
foram aprovadas. Também foram aprovadas as atas dos meses de março, abril e maio
de 2013, atas essas da gestão anterior.

16

INFORMES
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Foi marcada reunião na SVMA, no dia 13/09/2013, para discutir a questão da
seringueira que seria cortada na Avenida Santo Amaro para as obras do Metrô.
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Conselho Participativo. Houve reunião da Comissão Eleitoral e foi explicado como
será o processo eleitoral para o conselho. Todos os detalhes podem ser vistos aqui:
http://www.conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br/
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Conselheira Claudia Visoni informou que a semana de 16 a 22/09 é a Semana da
Mobilidade em São Paulo, onde se discute a questão do automóvel como problema
ambiental e de mobilidade. Entre as manifestações vinculadas ao Dia Mundial Sem
Carro (22/09), associações civis do bairro promoveram o evento “A Rua é das
Crianças no Dia Mundial Sem Carros”, uma ocupação criativa do espaço público.
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Conselheira Cecília Lotufo informou a comemoração do aniversário de dois
movimentos da comunidade do bairro em prol do bom uso dos espaços públicos e
praças: o Movimento Boa Praça (5 anos) e a Horta das Corujas (1 ano), no dia
29/09/2013.
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Cecilia Lotufo também informou que hoje (11/09) haverá audiência pública do
Projeto de Lei 289/2013, Gestão Participativa das Praças, e convida os conselheiros
a lerem e contribuírem para o PL. Disse que irá à audiência e, por isso, precisa sair
mais cedo. Disse que haverá novas audiências públicas.
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Conselheiro Tom Green apresenta requerimento para iniciar um grupo de trabalho
sobre ruído, cujo objetivo é “Realizar debate sobre ruído e saúde pública em
conjunto com o CADES, SVMA, IPT, faculdade de Saúde Pública da USP e o
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legislativo.
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Tom Green também distribui folhetos do PSIU sobre o controle de poluição sonora.
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O Subprefeito Angelo informou que há a intensão de descentralizar o PSIU para as
subprefeituras a médio prazo, pois isso depende de recursos humanos e materiais,
agora indisponíveis. Hoje há apenas 16 técnicos para toda a cidade. O PSIU deve
ser um dos primeiros órgãos a ser descentralizados. O assunto foi exaustivamente
discutido.
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O Subprefeito informa que começaram as conversas sobre o Carnaval 2014. Já
houve uma reunião entre a Subprefeitura de Pinheiros e a Secretaria da Cultura.
Entre as propostas está a de não mais haver carnaval estacionário dentro do bairro,
os blocos têm que ser móveis e podem parar apenas em locais mais comerciais e
abertos, como a av. Henrique Schaumann. A Subprefeitura está esboçando uma
proposta para trazer para discussão com a sociedade civil.
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Cecilia Lotufo informa ainda que coletores de lixo estão tentando negociar a coleta
de lixo com estabelecimentos comerciais. Pergunta se existe diferença entre lixo
comercial e residencial, ao que a prefeitura informa que sim. É preciso se informar
melhor sobre as regras.
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O Subprefeito Angelo deu informações sobre os Conselhos Participativos:
candidatos serão pessoas que têm domicílio eleitoral no distrito. Discutiu-se
bastante o tema, especialmente a obtenção de lista de apoio aos candidatos
obtendo-se bom entendimento do processo.
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GRUPOS DE TRABALHO

60
61
62
63
64
65



A conselheira Patrizia Tommasini sugere que o CADES se dedique a discutir o
Plano Diretor Estratégico de São Paulo, afirmando que é assunto de extrema
urgência, já que logo será enviado para a câmara e que é dever do CADES se
manifestar sobre o assunto. É preciso entendê-lo melhor, já que é um assunto
tecnicamente complicado e sugere chamar um especialista para explicar melhor o
PDE.
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Quanto à criação de GT, subprefeito informa que a formalização é muito importante.
Por isso quem quiser criar um GT deve preencher o formulário e enviá-lo por e-mail.
A partir daí os GT podem ser reunir fora das reuniões ordinárias do CADES e trazer
para as reuniões o andamento de seus trabalhos.
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Foi sugerida a criação de três GT: Comunicação, Arborização e Mobilidade, que
serão formalizados por e-mail nos próximos dias. Não houve deliberação para a
criação de GT sobre o Plano Diretor Estratégico.
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REGIMENTO INTERNO
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O conselheiro Ariovaldo Guello apresentou o resultado dos trabalhos realizados pelo
GT Regimento Interno. Ariovaldo iniciou a apresentação informando que o GT formado
para estudar e propor alterações ao atual Regimento foi formado pelas seguintes
pessoas: Ariovaldo Guello, Cibele Martins Sampaio, Mirian Ito Tanaka,Thomas
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Jason Green e Joana Canedo de Barros. Informou que o GT preparou e encaminhou a
todos os componentes do CADES – PI o “Relatório do Grupo de Trabalho (GT)
para reforma do Regimento Interno”, datado de 8 de agosto de 2013 e, também,
minuta de Resolução para a aprovação do novo texto do Regimento. Disse que
o GT recebeu poucas contribuições e que havia alguns itens que mereceriam
mais atenção na discussão de hoje, pois foram incluídos ou modificados em
relação ao Regimento anterior. Considerando que os presentes não tinham
cópia da proposta, foi necessário projetar na tela o material para a discussão.
Segue resumo dos itens que foram alterados em relação à proposta do GT. (1)
Em relação à participação do Poder Público foram excluídas algumas
secretarias sobre cuja existência se tem dúvida, deixando o texto mais genérico
(art. 5º, item I). Com isso, foi necessário fazer alteração no art. 6º. (2) O
parágrafo único do art. 6º foi eliminado, pois vários conselheiros não apoiaram
a ideia de vincular cada suplente a determinado conselheiro titular. Assim, na
falta de conselheiro titular na reunião assumirá a titularidade o suplente que
obteve maior votação na eleição. Na falta de outro conselheiro titular assumirá
o segundo suplente com maior votação e assim sucessivamente. (3) Alterado o
art. 9º, em razão de entendimento passado pela representante da SVMA de que
encerrada a eleição e apurado o resultado estaria fechado o quadro de
conselheiros. Assim, se um suplente deixasse o conselho ou viesse a assumir
como titular não há a possibilidade de a 19ª pessoa mais votada assumir vaga
desse suplente. (4) Eliminado o item IV do art. 14 que previa que o
Coordenador exercesse o voto de desempate, em razão de esse voto
representar ato decisório o que fugiria à competência do Coordenador. (5) No
art. 20 foi incluída a possibilidade de participar das reuniões do GT, sem direito
a voto, representantes de entidade públicas ou privadas. (6) Alteração do art.
59 para contemplar quórum de 2/3 para alteração do Regimento Interno, por
representar ele assunto relevante. O texto foi aprovado pelos presentes, porém,
considerando que o número de conselheiros presentes ao final da reunião
estava no limite mínimo regimental, decidiu-se referendar essa aprovação na
próxima reunião do CADES – PI que acontecerá no dia 9 de outubro. O
Subprefeito Angelo solicitou que constasse da ata a entrega do documento do
Conselho Gestor Experimental da Praça das Corujas. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião.
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São Paulo, 11 de setembro de 2013.
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___________________________
Angelo Salvador Filardo Junior
Presidente
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Ata aprovada na reunião ordinária de 9 outubro de 2013

CADES-PI
Av. Nações Unidas, 7123
05425-070 São Paulo, SP

________________________
Cecília Maria A. Pereira
Secretária
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