
 
 

Ata da Audiência Pública Regional do Programa de Metas 2013-2016 

  

Aos 20 de abril de 2013, às 9h, teve início a Audiência Pública do Programa de Metas-

2013-2016, na Casa de cultura do Butantã, à Rua Junta Mizumoto, 13 – Jd. Peri Peri. 

O Senhor Subprefeito do Butantã, Luiz Felippe de Moraes Neto fez abertura da 

Audiência Pública informando o objetivo do evento: apresentar, debater e colher 

sugestões sobre o Programa de Metas 2013-2016, enfatizando que a participação é 

aberta a todos os moradores da Cidade de São Paulo, às Associações, movimentos e 

organizações da Sociedade Civil. Citou que o Programa de Metas é a “materialização 

dos compromissos de campanha do Prefeito Haddad”, sendo determinado “100 dias 

após a posse o prazo para a apresentação das metas”. Foram indicadas 100 (cem) 

metas, porém na presente audiência pública, os moradores tem a oportunidade de 

participar com sugestões que, após analisadas, poderão ser incluídas no Programa de 

Metas da Administração do Prefeito Haddad. 

O Subprefeito apresenta a composição da mesa e passa a palavra para o 

representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEMPLA, Sr. Felipe 

Teixeira Gonçalves, que informa a ordem da presente audiência pública: exposição do 

Programa de Metas 2013-2016 em Power Point, recebimento de sugestões com uso do 

microfone e por escrito. Acrescentou que as sugestões serão colhidas e encaminhadas 

para análise e, após, acrescidas ou não ao programa de metas, que tem até o dia 30 

de junho como prazo para sua finalização. Após a exposição do programa em Power 

Point, iniciou-se a manifestação com uso do microfone, a saber:  

1 – Márcia Vairoleti – representando o Movimento Defenda São Paulo 

Sugestão/crítica: cobra definição entre programa e plano, para melhor entendimento 

dos participantes da audiência pública e pede “mais clareza” quanto às quantidades de 

metas, como foram definidas, qual o critério usado, etc. 

2 – Janete – Presidente da Assoc. dos Projetos Integrados e Desenvolvimento 

Sustentável da COHAB Raposo Tavares. 

Sugestão: educação integral e de qualidade, construção de uma biblioteca na COHAB 

Raposo Tavares, preparar a Vila Olímpica para uso “de fato” pela população, melhorias 

no transporte público e saúde de qualidade. 



 
 

3 – Sandro – representante do Vereador José Police Neto 

Sugestão: elaboração de planos de bairros. 

4 - José Martins de Abreu – Conselheiro da UBS do Jd. Boa Vista e Conselheiro do 

CADES BT 

Sugestões: acabar com as enchentes no Jd. Boa Vista, provocadas pelo Córrego 

Jaguaré, implantação do Parque Linear Jaguaré, área de lazer, ciclovia e melhorias 

para o transporte coletivo. 

5 – Simone – coordenadora pedagógica de Escola Municipal do Bairro Jd. Boa Vista 

Sugestão: melhorias no transporte público, acabar com a enchente no Jd. Boa Vista e 

implantação do Parque Linear do Córrego Jaguaré. 

6 – Lia – Líder Comunitária da Vila Nova Esperança. 

Sugestões: projetos para levar educação ambiental às comunidades instaladas em 

área verdes, levar benfeitorias para as comunidades carentes (água, luz) e não 

removê-las e promover a implantação da rede de energia elétrica na Comunidade Vila 

Nova Esperança. 

7- Ana Cláudia – funcionária pública da SMS – UBS Jd. Boa Vista 

Sugestões: implantação do parque Linear do  Córrego Jaguaré, implantação de áreas 

de lazer nas COHABs Raposo Tavares e Munck, promover melhorias no acesso ao 

Equipamento denominado Vila Olímpica e termino da implantação do Parque Juliana, 

na COHAB Raposo Tavares (iluminação). 

8 – Lúcia Martins Campos – ex-conselheira do CADES BT 

Sugestão: incluir o “Hidroanel” nos planos de metas, revisão do Plano Diretor, incluir a 

Operação Urbana Vila Sônia no Arco do Futuro e criar rotas culturais no bairro do 

Butantã. 

9 – Daniela – ONG que atua dentro da Comunidade São Remo 

Sugestões: implantação de CEI municipal na Comunidade São Remo, regulamentação 

fundiária, implantação de 1 Ecoponto na Comunidade São Remo, implantação da 

Ciclovia Eliseu de Almeida e “paraciclos” e publicação das Atas das audiências 

públicas, para ciência dos participantes. 



 
 

10 – Felipe Valentim – do Espaço Cultural Raposo Tavares 

Sugestões: espaços para a “infância” na região do Butantã, determinação para uso dos 

espaços públicos nos finais de semana e feriados – exemplo: bibliotecas, CEUs, etc, 

melhorias no acesso à Vila Olímpica e a implantação do Espaço Cultural na COHAB 

Raposo Tavares. 

11 – Fábio Oliveira – morador do Jd. Boa Vista 

Sugestão: implantação do Parque Linear do córrego Jaguaré e mais segurança para o 

Jd. Boa Vista e região circunvizinha. 

12 – Nívea Maria – Conselho Tutelar do Butantã e União de Moradores do Jd. 

Jaqueline. 

Sugestões: melhorias no atendimento da Saúde, exclusivamente na UBS Jaqueline, 

construção de uma UBS dentro da Comunidade Jaqueline, implantação de políticas 

públicas para o combate às drogas e atendimento psicológico para dependentes 

químicos. 

13 – Irene – Presidente do Fórum do Cidadão Idoso do Butantã 

Sugestões: incluir metas voltadas pra a população idosa, implantação de uma UBS, de 

preferência voltada exclusivamente para atendimento à população idosa, implantação 

de uma Unidade “Centro-Dia”, adequação da acessibilidade, com a remoção de 

obstáculos dos passeios públicos e privados. Criticou o Plano de Metas por não constar 

nenhuma meta destinada à população idosa da Cidade de São Paulo. 

14 – Lenina – Professora da Universidade de São Paulo e representante de Conjunto 

Habitacional na Vila Gomes 

Sugestões: clareza na apresentação do programa de metas e informações quanto ao 

orçamento para execução das metas. 

15 – Thiago de Sá – morador do Morro do Querosene. 

Sugestões: implantação da ciclovia Eliseu de Almeida, implantação de mais áreas de 

lazer no Butantã, clareza quanto às metas para a região do Butantã e inovação na 

administração, “lembrando que isso é promessa de campanha do Prefeito Haddad”. 

16 – Diva Nunes – do Movimento de Moradia da COHAB Raposo Tavares 



 
 

Sugestões: Implantação de uma UBS na COHAB Raposo Tavares e finalização do 

Parque Juliana. 

17 – Nadir – da Rede de Segurança Alimentar do Butantã 

Sugestões: implantação de mais Centros de Segurança Alimentar na região do Butantã 

e levar informações sobre Segurança Alimentar às Unidades Educacionais. 

18 – Marta Pimenta – da Rede Butantã 

Sugestões: implantação de uma creche municipal na Comunidade São Remo e 

implantação dos Parques Lineares na região do Butantã. 

19 – Renato Astray – morador do Jd. Rebouças 

Sugestões: solicita transparência da Cidade quanto ao eixo 3 – gestão descentralizada 

com Participação da população, pois a população não foi consultada quanto à 

instalação da Rodoviária da Vila Sônia, Terminal de Ônibus e obras do Metrô. Solicita 

mais esclarecimentos sobre esses temas. 

20 – Maria Angélica – do Grupo Assistencial Bom Caminho 

Sugestão: agradeceu e parabenizou o Governo do Prefeito Haddad por permitir a 

participação popular na administração da Cidade. Citou como exemplo a presente 

audiência. 

21 – Matias Mickenhagen – da ONG Ciclocidade 

Sugestão: implantação da Ciclovia Eliseu Pirajussara + implantação de ciclovias nas 

Avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Av. Jules Rimet, Av. Jorge João Saad e na Av. 

Waldemar Ferreira e implantação de ciclorrotas nas vias menores, para acesso às 

grandes vias. 

22 – Paulo Petronilho – Presidente do PT do Butantã e Assessor Dep. Federal Zaratini. 

Sugestões: agradeceu pela oportunidade e parabenizou o Prefeito por optar pela 

participação popular na Administração da Cidade. Cobrou clareza no Programa de 

Metas. 

23 – Vera Lúcia – da Assoc. Moradores da Super Quadra Morumbi – AMASUMO 

Sugestões: recapeamento de vias no bairro Super Quadra Morumbi, implantação de 

um Posto de Saúde na região, implantação de áreas de lazer no bairro, modernização 



 
 

da iluminação pública (troca dos braços) e melhorias no trânsito – fiscalização e 

abertura de vias de acesso, devido crescimento imobiliário. 

24 – Gilberto – Conselheiro Municipal da Saúde 

Sugestões: substituir o mosaico português por piso mais acessível nos passeios da 

cidade, implantação de “rota do cotidiano” para os moradores terem acessos a parques 

e academias de ginástica, bibliotecas, etc. e implantação de mais três CAPS na região 

do Butantã: infantil, adulto e um exclusivo para atender dependentes químicos. 

25 – Cecília Pelegrini – Associação Cultural Morro do Querosene 

Sugestões: implantação do Parque da Fonte, recuperação da Rua da Fonte e criação 

de um Conselho de Representantes do Butantã. Criticou duramente a confecção do 

encarte Programa de Metas, chamando de “desperdício de dinheiro público, pois isso 

vai se tornar lixo”, sugerindo que “não levassem lixo para casa em protesto pelo 

desperdício do dinheiro público e agressão ao meio ambiente”. 

26 – Evelin – moradora da COHAB Raposo Tavares 

Sugestões: manutenção e implantação de área de lazer na COHAB Raposo Tavares, 

manutenção dos passeios do bairro, restabelecimento do Ecoponto invadido por “sem 

teto” e melhorias no transporte público. 

27 – Roldão – representante do Jornal da Vila Sônia e Conselheiro do CADES BT 

Sugestões: implantação do Parque Linear do Córrego Corveta Camacuã, criação de 

um Parque Municipal no terreno da Chácara do Jóquei, implantação da Ciclovia Eliseu 

Pirajussara, implantação de passarela na Av. Eliseu de Almeida, altura do Makro e 

implantação do Conselho de Representantes do Butantã. 

28 – Raquel Moreno – representante do Movimento das Mulheres do Jd. Celeste 

Sugestões: implantação de mais linhas de ônibus para servir o bairro, cobra melhorias 

e fiscalização para os serviços fornecidos pela SABESP e ELETROPAULO, “pois no 

bairro sempre falta água e luz, prejudicando os moradores”. 

29 – Maria das Graças – Líder Comunitária do Conjunto Habitacional MUNCK 

Sugestões: implantação de 1 creche municipal na COHAB Munck, implantação de um 

Posto de Saúde na COHAB Munck e abertura da Rua Joaquim Guimarães. 



 
 

Ao término das manifestações, o Subprefeito anunciou a presença das autoridades: 

representantes dos Vereadores Aurélio Miguel, Marco Aurélio Nomura, Marco Aurélio 

Cunha, José Police Neto, representante do Dep. Federal Zaratini, representantes das 

Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente, Saúde, Educação, Assistência 

Social, Planejamento Urbano, Governo Municipal, Coordenação das Subprefeituras, 

Secretaria Estadual de Energia Sustentável do Estado de São Paulo e representante 

da COHAB SP. 

A seguir, convidou o Assessor da SMSP, Sr. Tadeu Dias Paes para tecer 

considerações sobre a Audiência Pública, o qual ressaltou alguns pontos do Programa 

de Metas, dizendo estar satisfeito com a presente audiência pública, parabenizando a 

representatividade das lideranças do Butantã. 

Após, o Supervisor de Saúde do Butantã, Dr. Francisco Xavier de Carvalho informou 

que há projetos da Saúde para região do Butantã, como: implantação de hospital e 

ampliação do número de leitos nos hospitais que atendem a região Centro-Oeste. 

Informou a intenção de implantar duas UPAS e o acréscimo de UBS na região da Vila 

Sônia e Rio Pequeno. Citou, também, que há projetos para a região das COHABs 

Raposo Tavares e Munck e terminou sua participação colocando-se à disposição da 

população para mais informações sobre os assuntos da saúde. 

Professor André Luiz Bafume, Diretor Regional de Educação do Butantã também fez 

uso da palavra, tecendo considerações sobre os serviços de creches para a região do 

Butantã, “tanto as municipais como as conveniadas, algumas de excelente qualidade, 

outras precárias, necessitando de ajustes para atender a população com qualidade”. 

Informou que a Diretoria de Educação está revendo os convênios e comunicou ter 

encaminhado relação com sugestões de áreas para construção de creches e EMEIS, 

conforme solicitado pelo Prefeito Haddad. Encerrou sua participação informando que 

pretende criar um Fórum da Educação do Butantã onde serão discutidos o orçamento e 

sua aplicação. 

Tecendo suas considerações finais, o Sr. Felipe Gonçalves Teixeira, Assessor da 

SEMPLA disse estar satisfeito com as sugestões apresentadas, “pois a maioria já está 

contemplada no Programa das 100 Metas” e informou que após análise das sugestões 

recebidas nas audiências públicas haverá um documento devolutivo para a população. 



 
 

Sr. Tadeu Dias Paes, Assessor da SMSP parabenizou o Subprefeito e a Secretaria de 

Planejamento pela apresentação, comunicou que ocorreram audiências públicas nas 

31 Subprefeituras e o Programa de Metas está aberto para inclusão ou mudanças, com 

prazo determinado em 30 de julho 2013 para sua conclusão. Informou que futuramente 

serão realizadas oficinas para discussão do Plano Diretor Estratégico, provavelmente 

em junho/2013 e concluiu agradecendo ao Subprefeito do Butantã, aos representantes 

de SEMPLA e a todos pela presença. 

Às 12h10min foi encerrada a Audiência Pública Regional do Programa de Metas, que 

contou com um público de 157 (cento e cinqüenta e sete) pessoas, sendo 55 

(cinqüenta e cinco) entidades representativas da região do Butantã, conforme lista 

abaixo. 

 

Entidades presentes na Audiência Pública Regional do Programa de Metas 2013-2016. 

01 ABAJEA 

02 AMAPAR  

03 AMASUMO – Assoc. Moradores e Amigos da Super Quadra Morumbi 

04 Amigos do Jd. Castellano 

05 AMOVILAS – Assoc. Moradores da Vila São Francisco 

06 Associação Civil Sociedade Alternativa 

07 Associação Criança Brasil 

08 Associação dos Moradores do Jd. Alvorada 

09 Associação Porto Seguro 

10 Associação Projetos Integrados do Distrito Raposo Tavares - PIDs 

11 CADES BT 

12 Centro Comunitário Raposo Tavares 

13 Ciclocidade 

14 COHAB Munck – liderança 

15 COHAB Raposo Tavares – Liderança 



 
 

16 Colégio Micael 

17 Coletivo “Idéia Nossa” 

18 Comissão de Moradores do Jardim Brasilina e Rebouças 

19 Comunidade do Jd. Boa Vista 

20 Comunidade Vila Nova Esperança 

21 Condomínio Butantã 

22 Condomínio Primavera 

23 CONSEG Morumbi 

24 Conselho de Saúde da UBS Jd. Boa Vista 

25 Conselho de Saúde do Real Parque 

26 EMEF Solano Trindade 

27 Espaço Cultural Cachoeiras 

28 Estúdio Morro do Querosene 

29 Faculdade de Saúde USP 

30 FAU-USP 

31 FOCA – Escola da Vila 

32 Fórum do Idoso do Butantã 

33 Fórum Parque e Ribeirão 

34 Grande Conselho do Idoso 

35 Instituto de Fomento à Técnica do 3º Setor  

36 ITCP-USP 

37 Jornal Notícias do Jd. São Remo 

38 Liga Solidária 

39 Movimento Butantã Pode! 

40 Movimento Defenda São Paulo 

41 Movimento das Mulheres do Jd. Celeste 



 
 

42 Movimento de Moradia da COHAB Raposo Tavares 

43 Movimento Ecocultural São Francisco / CE Colina S. Francisco 

44 Observatório das Mulheres 

45 OCDC 

46 Projeto 10 

47 Rede Adote um Vereador / CPN 

48 Rede Butantã 

49 Rede local de Segurança Alimentar 

50 SAVIAH Morumbi 

51 Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo 

52 Sociedade “Moradores do Butantã” 

53 União Butantã – Movimento Defenda São Paulo 

54 União dos Moradores do Jd. Jaqueline 

55 Vila Nova Esperança 

 


