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Ata da Reunião Ordinária do dia 14 de maio de 2014 

No dia 14 de maio 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, Subprefeito 3 

Angelo Salvador Filardo Junior, e Susana Inês Basualdo (SVMA).  4 

Como Conselheiros da Sociedade Civil: Cecília Lotufo, Thomas Green, Claudia 5 

Visoni, Mirian Tanaka, Diego Mengato de Alexandra e Ariovaldo Guello (titulares); 6 
Thais Mauad, Madalena Buzzo, Marcelo Carnevale, Joana Canedo de Barros e Paulo 7 
Antônio Bellizia (suplentes). 8 

Ausentes: Cibele Martins Sampaio e Maria Fernanda Salles (titulares). 9 

Visitantes: Não houve. 10 

Pauta da Reunião de 14 de maio de 2014 11 

1. Deliberação sobre as atas das reuniões de 12/3/2014 e 9/4/2014. 12 
2. Temas trazidos pela Comunidade. 13 
3. Relato dos coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais 14 

demandas não atendidas pelo Poder Público (tema permanente). 15 
4. Esclarecimentos a respeito de calçadas (Fernanda Salles). 16 

5. Situação atual das informações sobre o CADES-PI na página da Subprefeitura na 17 

Internet (Joana Canedo). 18 

6. Outros Temas: 19 

 Conteúdo de sustentabilidade nas comunicações oficiais da subprefeitura; 20 

 Questionamento sobre ofícios DPH e IPHAN; 21 

 Breve relato sobre a ocupação da casinha da Praça Waldir Azevedo (Cecília 22 
Lotufo). 23 

7. Informes. 24 

Abertura da Reunião do CADES, pelo presidente do CADES, Angelo Salvador Filardo 25 
Jr. que fez a leitura dos itens que compõem a Ordem do Dia. Em seguida passou-se 26 
para o primeiro item da Ordem do Dia – 1. Deliberação sobre as atas das reuniões 27 
de 12/3/2014 e 9/4/2014. O presidente informou que pelo fato da gravação da reunião 28 
de 12/3/2014 não ter sido salva, a ata foi preparada com a contribuição de vários 29 

conselheiros, especialmente daqueles que expuseram algum tema, e que a minuta da 30 

ata havia circulado antecipadamente entre os membros do CADES-PI tendo recebido 31 

alterações da Susana Basualdo e que havia dúvidas a esclarecer com a Joana 32 
Canedo. Considerando essas situações decidiu-se que a ata seria submetida à 33 
deliberação na reunião de hoje, o que aconteceu, tendo sido aprovada por todos. Em 34 
seguida deliberou-se sobre a ata da reunião anterior (9/4/2014), tendo também sido 35 
aprovada por todos. 2. Temas trazidos pela Comunidade. Nada foi discutido em 36 
razão de não haver nenhum representante da comunidade presente. Antes do próximo 37 
item da pauta, o conselheiro Ariovaldo levantou uma questão de ordem, qual seja a 38 
transferência para o Poder Público da responsabilidade pela secretaria do CADES-PI. 39 
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O presidente Angelo solicitou que essa transferência fosse adiada, pois não dispunha 40 

de pessoa para assumir. Informou que proximamente tomará posse o Sr. Gustavo 41 
Freiberg como Supervisor de Cultura, substituindo o Guilherme. O presidente Angelo 42 
pretende indicar o Sr. Gustavo como participante do CADES-PI, tão logo este tome 43 
posse. Com isso a secretaria poderá ser assumida pelo Poder Público. 3. Relato dos 44 
coordenadores sobre o andamento dos trabalhos dos GT e eventuais demandas 45 

não atendidas pelo Poder Público (tema permanente). Claudia Visoni iniciou o relato 46 
do GT Arborização e Agricultura Urbana dizendo que a grande noticia é sobre o 47 

minicurso de Arborização Urbana, informando que há muitos participantes, inclusive de 48 

outras cidades do estado de São Paulo. Como ela incumbiu outras pessoas de falar 49 
sobre o tema, concentrou sua fala sobre os propósitos do GT quando de sua 50 
constituição e os objetivos alcançados. Disse que quando o GT foi formalizado se 51 
estabeleceu prazo de seis meses para a conclusão dos temas propostos, tendo o GT 52 

sido instalado em setembro de 2013, ou seja, já decorreram oito meses de sua criação. 53 
Discutiu-se um pouco sobre a duração dos GT, se podem ser permanentes ou não? O 54 
conselheiro Ariovaldo recorreu ao Regimento Interno que em seu art. 18 regula que os 55 
GT poderão ser criados por deliberação do Conselho, serão de caráter temático e 56 
consultivo, extinguindo-se com a elaboração de seu relatório final. Assim, não há tempo 57 

determinado para duração de um GT. Claudia disse que o GT foi criado com seis 58 
objetivos, quais sejam: 1. Entender as políticas e processos de arborização da cidade 59 

(como se dão o plantio, podas, cortes e reposição de árvores) para melhor 60 
acompanhamento por parte da sociedade civil. Disse que com o minicurso os 61 

componentes do GT adquiriram muito conhecimento sobre o tema e estão 62 
disponibilizando para a comunidade, inclusive as palestras do curso. 2. Entender as 63 

diretrizes dos Termos de Compensação Ambiental para melhor acompanhamento por 64 
parte da sociedade civil. Disse que esse tema está dentro do curso e que a Madalena 65 

dará mais informações sobre isso. 3. Incentivar o aumento da arborização da cidade. 66 
Em relação à adoção de praças mencionou o trabalho feito pelos conselheiros 67 
Ariovaldo e Paulo Bellizia e dizendo que o tema será discutido proximamente em 68 

reunião do GT para estabelecer sua sequência. 4. Orientar a população sobre o que 69 
fazer e o que não fazer com relação à arborização da cidade. Disse que esse tema 70 

está bastante bem compreendido no escopo do grupo. 5. Apoiar o poder público na 71 
ativação da Escola Estufa da Subprefeitura de Pinheiros. Disse que o GT tentou dar 72 
apoio nessa ativação, porém o Poder Público não dispõe de estrutura para tocar esse 73 
projeto. Susana Basualdo relatou reunião que participou dizendo que o tema das 74 

escolas estufa foi retirado da SVMA e transferido para a Supervisão de Abastecimento, 75 
porém que não viu o documento que faz essa transferência. O subprefeito Angelo fez 76 
considerações para permitir a retomada desse projeto com a participação da 77 

Subprefeitura. A sugestão é fazer reunião com pessoas e entidades que possam ajudar 78 
na retomada do projeto. Susana se dispôs a ajudar nisso. 6. Incentivar a criação de 79 
hortas comunitárias e escolares. Disse que esse objetivo tem sido alcançado, senão 80 
diretamente pelo CADES-PI ao menos por pessoas que o compõem. Exemplos é a 81 
horta da Praça das Corujas. Disse que outros grupos estão se movimento para criar 82 
hortas vinculadas a escolas públicas, como Brasilio Machado e Olavo Pezzotti. Em 83 
relação ao tema, o presidente Angelo solicitou que o GT preparasse minuta de 84 



Conselho Regional de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS 
 
 
 

 
 

3 
 

documento a ser submetido na próxima reunião do CADES-PI que indique que as 85 

atividades da Horta das Corujas são apoiadas pelo CADES-PI como parte de sua 86 
atividade destinada à educação da população sobre preservação ambiental, e que 87 
aquela atividade não significa ocupação do espaço público em benefício de grupos ou 88 
pessoas. Susana também fez comentários sobre o tema e se disse disposta a 89 
contribuir na formatação desse documento. Diego Mengato interveio dizendo que o 90 

tema do espaço público precisa ser melhor pensado. Mencionou evento ocorrido na 91 
Praça das Corujas com arrecadação de recurso sem que houvesse clareza quanto à 92 

sua destinação. Madalena e outros fizeram muitos comentários sobre esse evento, sem 93 

que houvesse conclusão. Voltando à pauta, Madalena fez comentário sobre o 94 
minicurso, manifestando seu entusiasmo com o desenrolar dele, informando sobre a 95 
palestra feita pela Thais Mauad e sugerindo que a Thais fizesse a mesma 96 
apresentação para o pessoal do CADES-PI. Outro aspecto abordado por ela foi a 97 

contribuição da SVMA no evento, dizendo que há quatro pessoas daquela secretaria 98 
participando do curso. Mencionou que em cada dia 120 pessoas assistiram ao curso. 99 

Joana Canedo informou que no próximo domingo será realizado o terceiro encontro 100 
com um passeio pelo bairro, partindo da Praça dos Omaguás com o acompanhamento 101 
dos agrônomos da SVMA. A seguir Thomas Green passou a fazer seu relato sobre o 102 

GT Ruído, Saúde Pública e Conflito de Vizinhança. Mencionou ter havido dois eventos 103 
importantes no último mês. O primeiro aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo 104 

durante três dias com participação do Poder Público, da comunidade e de 105 
especialistas, alguns estrangeiros. Disse que debates nesses moldes ele havia 106 

programado promover quando da criação do GT, inclusive havia convidado diversos 107 
especialistas para participar. Disse que o CADES-PI não teve participação direta no 108 

evento da Câmara Municipal, porém que ele ajudou na concretização do evento. Ficou 109 
muito animado e entende que esse evento poderá ou deverá despertar na comunidade 110 

interesse por um tema tão importante para a saúde da população. Outra boa notícia, 111 
diz ele, foi que o Francisco Saes, da FAU-USP, apresentou sua tese de mestrado e foi 112 
aprovada. A tese tem o nome “Quando a Rua Vira Praia”. Trata principalmente da 113 

apropriação do espaço público na Vila Madalena, em São Paulo. Informou que o 114 
orientador dessa tese foi o Dr. Cândido Malta. Disse ele que a tese do Francisco 115 

contou com a participação direta da comunidade de Pinheiros. Disse que esse trabalho 116 
poderia ter continuidade, pois juntou material de muita valia para o estudo do tema, 117 
reunindo entrevistas com moradores. Informou que gravou um CD com a tese, exceto a 118 
parte das entrevistas. Disse que fará a gravação do restante do material e que não 119 

seria possível imprimir o material para entregar a cada membro do CADES-PI dado o 120 
número elevado de páginas. Apresentou uma cópia completa impressa do material que 121 
circulo entre os presentes. Fez comentários sobre a tese dizendo que no seu final 122 

aparece a expressão “Espaço Mercadoria” para refletir o que vem acontecendo com o 123 
espaço público que é buscado por empresas para seu uso particular e como meio de 124 
obter visibilidade e mercado. Thomas consultou o plenário sobre a possibilidade do 125 
Poder Público, através do CADES-PI, ajudar na publicação dessa tese. Em seguida leu 126 
resumo que fez sobre o trabalho nos seguintes termos: “Julgamos o material ser de 127 
grande relevância, principalmente através das reveladoras entrevistas que relatam os 128 
graves problemas sofridos pela comunidade local em relação aos impactos de 129 
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vizinhança, causados pelas atividades comerciais praticadas no bairro. Sendo assim 130 

uma testemunha fundamental para o futuro planejamento do bairro, visando a nova lei 131 
de uso e ocupação do solo e dos subsequentes planos regionais e planos de bairro 132 
propostos pelo novo Plano Diretor Estratégico e Lei Orgânica Municipal”. Considera 133 
que o grande mérito do trabalho são as entrevistas, pois reflete a percepção de quem 134 
mora e trabalha nesses lugares e não somente dados de outras origens. O presidente 135 

Angelo sugeriu que tão logo essa tese esteja disponibilizada na biblioteca da USP seja 136 
incluída nota do Blog do CADES-PI para que as pessoas possam ter acesso a ela. 137 

Concluída a participação do Tom passou-se ao GT Mobilidade. Claudia Visoni iniciou 138 

dizendo que quando instalado esse GT ela se dispôs a coordená-lo, porém que agora 139 
está muito assoberbada e que a Fernanda Salles se dispôs a assumir a coordenação. 140 
Assim, a partir desta reunião a Fernanda passa a ser a coordenadora do GT 141 
Mobilidade. Em razão da ausência da Fernanda, a Joana Canedo fez resumo de dois 142 

temas de competência do GT. O primeiro é sobre o Largo da Batata que está andando, 143 
com a participação da SPUrbanismo e da Secretaria de Direitos Humanos. Houve 144 

encontros e está sendo feito levantamento técnico com funcionários e voluntários sobre 145 
avaliação ambiental, do transito local, etc., com a intenção da terceira etapa de 146 
restauração do Largo da Batata aconteça da melhor maneira possível. Em relação à 147 

ciclovia, informou que será iniciada a construção nas próximas semanas. 4. 148 
Esclarecimentos a respeito de calçadas (Fernanda Salles). Em razão da ausência 149 

da Fernanda o tema não foi tratado. 5. Situação atual das informações sobre o 150 
CADES-PI na página da Subprefeitura na Internet (Joana Canedo). Joana informou 151 

que houve poucas modificações nas informações da página e que irá discutir com a 152 
responsável na próxima semana. O presidente Angelo perguntou se foi colocado o link 153 
no site do CADES-PI para o Blog do CADES, ao que a Joana informou que não. 6. 154 

Outros Temas: a) Conteúdo de sustentabilidade nas comunicações oficiais da 155 

subprefeitura. Esse tema foi proposto pela Fernanda e não foi abordado pela ausência 156 
dela. b) Questionamento sobre ofícios DPH e IPHAN, também proposta pela 157 
Fernanda que busca saber se os ofícios foram enviados ao que o subprefeito Angelo 158 

informou que sim. A questão agora é a da cobrança pelas respostas, que será feita 159 
pelo pessoal do subprefeito. Joana também questionou sobre o envio de outros quatro 160 

ofícios: dois para a SPTrans, um para EMURB e outro para quatro secretarias. Susana 161 
lembrou que também havia sido preparado ofício para ser enviado para a SVMA do 162 
qual não teve notícia sobre o envio ou não. Sem estar na pauta, foi novamente tratado 163 
o assunto da Travessa Tim Maia, concluindo-se pela exposição de várias pessoas que 164 

a intervenção naquele logradouro foi devidamente autorizada e feita pelo Poder 165 
Público, não restando nada a ser feito mais sobre esse tema. c) Breve relato sobre a 166 
ocupação da casinha da Praça Waldir Azevedo (Cecília Lotufo). Cecilia relatou que 167 

foi feito encontro dos moradores do entorno da praça. Por simples coincidência esteve 168 
presente o secretário do Desenvolvimento Urbano. Informa a Cecilia que várias das 169 
pessoas que participaram são especialistas em algum tema ligado à praça o que 170 
facilitará sua ocupação pela comunidade. Um dos arquitetos presentes providenciou a 171 
feitura da planta da casa, já que seria difícil localizar tal documento nos arquivos 172 
públicos. Também analisou a estrutura da casa concluindo que está boa. Cecilia 173 
continuou seu relato informando sobre as discussões havidas e as diversas sugestões 174 
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para uso da praça. O subprefeito Angelo fez comentários sobre as possibilidades de 175 

uso dentro das normas existentes. Mencionou o projeto de Comida de Rua como uma 176 
das possibilidades. Depois de muita discussão foi solicitado ao subprefeito que desse 177 
orientação à Cecilia, pois é isso que ela busca. Disse o subprefeito que há exemplos de 178 
uso de espaço público pela sociedade civil, e que há regras a serem seguidas. Uma 179 
delas é a existência de um permissionário (sociedade amigos da praça ou algo 180 

parecido). Dai poderá ser firmado um Termo de Cooperação. Depois de muita 181 
discussão o conselheiro Ariovaldo perguntou se haverá alguma decisão no âmbito do 182 

CADES-PI sobre esse tema. O presidente Angelo sugeriu que um grupo preparasse 183 

um documento propondo que o CADES-PI desse aval à ocupação daquela praça pela 184 
comunidade, formalizando-se essa intenção pelas vias oficiais. A pedido da Cecilia, o 185 
subprefeito buscará com seu setor jurídico o documento de formalização do uso de 186 
algumas praças pela comunidade, por exemplo, a Praça Victor Civita. Também buscará 187 

informação sobre o fornecimento de água e luz para a casa da Praça Waldir Azevedo. 188 
7. Informes. O conselheiro Ariovaldo informou sobre o resultado da eleição do Grande 189 

Conselho Municipal do Idoso. A nossa conselheira Mirian Tanaka foi eleita para aquele 190 
conselho tendo obtido a maior votação entre os candidatos da Macro Região Centro 191 
Oeste, o que lhe dá direito a um assento no Conselho Diretor daquela entidade. Nada 192 

mais havendo a tratar, o presidente Angelo deu por encerrada a reunião da qual foi 193 
lavrada esta ata. 194 

 

São Paulo, 14 de maio de 2014. 195 

 

___________________________   ________________________ 
Angelo Salvador Filardo Junior  Mirian Ito Tanaka 196 
Presidente       Secretária 197 
 
Ata aprovada na reunião ordinária de 11 de junho de 2014. 198 


