
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES BUTANTÃ 

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2019 – 2ª REUNIÃO DO ANO DE 2019 

LOCAL: SUBPREFEITURA BUTANTÃ  

 

A reunião teve início às 19h30 com a presença dos conselheiros(as): Luciana 

Murakami, Martha Pimenta, Maria Bonafé, Pedro Logiodice, Luiz Augusto Thomaz e 

Antonio Sabino de Souza Neto (este representando a Subprefeitura do Butantã). 

Esteve presente também o conselheiro suplente da sociedade civil José Roberto 

Tálamo que recebeu as boas vindas dos demais conselheiros e foi informado que com 

a saída de duas conselheiras titulares os suplentes estão sendo convidados a participar 

das reuniões e assumir a titularidade pela ordem de votação. 

Os seguintes connselheiros(as) justificaram sua ausência nesta reunião: Solange 

Sanchez, representante de SMVMA está em férias; a conselheira Maria Angélica de 

Oliveira ficou presa no trânsito retornando do centro e não conseguirá chegar em 

tempo; o conselheiro Elcio Nasser Nogueira informa que não poderá participar por 

estar em reunião do Conseg-Butantã. 

 

O Cons. Pedro Logiodice informou que o GT Lixo se reuniu uma vez com a 

participação apenas de dois conselheiros, Angelica e Pedro, o que dificultou 

continuidade de trabalhos. Deve haver retomada e outros conselheiros podem se juntar 

a este grupo para animar os trabalhos. 

A conselheira Luciana pede licença para colocar em pauta proposta que entende que 

contribuirá para que o Conselho se mostre mais pró-ativo e ofereça oportunidades de 

participação à população. Sugere que o Cades-Bt organize cursos sobre meio-

ambiente para oferecimento à população. Ela mesma se voluntaria a organizar um 

curso de “jardins de chuva” (jardim com preparação drenante com camadas de pedras 

e brita que recebem plantas que aceitam bem o excesso de água. A água da chuva é 

direcionada para estes jardins que alimentarão o lençol freático). Existe a possibilidade 

de aproveitamento de rotatórias para criar estes jardins. A Subprefeitura precisa dar 

apoio autorizando a criação dos jardins e fazendo o trabalho de quebra das áreas 

(sarjetas) necessárias. O curso terá uma parte teórica em que serão explicadas as 



técnicas e as vantagens da construção dos jardins e depois os alunos do curso 

participarão da construção de um jardim em área previamente escolhida e autorizada. 

Desta forma os alunos também deverão se sentir motivados e capazes de mobilizar 

pessoas na área em que moram e replicar a experiência, contribuindo assim para 

melhoria da região. 

Todos os conselheiros presentes se manifestaram favoráveis a ideia e ficou definido 

que a cons. Luciana fará um projeto simples, com conograma, para apresentação na 

próxima reunião do Cades, com a espectativa de que o curso venha a acontecer em 

abril, quando, inclusive, espera-se que a reforma da Subprefeitura já esteja concluída 

podendo então receber o curso em suas dependências.  

 

A proposta do curso fez com que fossem apontadas algumas áreas que tem mostrado 

ter problemas com escoamento de água de chuva. Na área próxima ao metrô Butantã 

acontece de ficar cheio de água quando chove, impedindo a saida de usuários do 

metrô para a Vital Brasil. O Cons. Luiz Thomaz chamou a atenção também para 

alagamento nas proximidades do Metrô Morumbi, na área da Av. Francisco Morato, 

próximo a Praça Apalóide. Necessidade de verificação e resolução do problema. 

 

O Conselheiro Thomaz solicita novamente, como já vem fazendo em todas as 

reuniões, que a Subprefeitura apresente ao Cades-Bt a planilha de trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos nesta região, inclusive a lista de empresas que estão prestando 

serviço à Subprefeitura especialmente em projetos de reflorestamento. A empresa 

Florestana tem feito plantio de Ipês em grande quantidade no Butantã. Quais são os 

acordos e projetos em curso? 

 

Novamente são apontados problemas com relação a data das reuniões do Cades-Bt. 

Na primeira quinta-feira de cada mês acontecerão também as reuniões do Conseg 

Butantã, do qual o Cons. Élcio faz parte. Com dificuldade em definir a data, uma vez 

que vários conselheiros estavam ausentes, foi resolvido colocar esta questão em 

discussão no grupo de Whatsapp do Conselho, para definir nova data com a 

participação de todos. 



 

O Subprefeito Paulo Vitor Sapienza neste momento se juntou aos conselheiros e faz 

uma fala sobre seu retorno à Subprefeitura Butantã. Diz que foi chamado a retornar 

uma vez que a Subprefeitura Butantã foi a pior avaliada pela Ouvidoria da PMSP. 

Segundo o subprefeito de fato a Subprefeitura estava em condições ainda piores do 

que a primeira vez em que ele assumiu o posto, com problemas muito sérios de 

organização e administração, inclusive com gastos não justificados ou compreensíveis. 

A reforma da Subprefeitura foi iniciada, segundo o subprefeito, sem dinheiro para sua 

realização, sendo o primeiro ato deste subprefeito conseguir recursos para a instalação 

do Descomplica no Butantã. Hoje a Subprefeitura de Sapopemba, em que ele esteve 

nos últimos meses, é a que tem melhor avaliação em São Paulo. Ainda segundo o 

próprio Paulo Vitor, graças a intensa participação dos cidadãos de bem, estimulados 

pelo administrador. O Subprefeito convida os conselheiros do Cades a que 

quinzenalmente visitem o Gabinete para reuniões, levando em conta que o encontro 

diurno agiliza a tomada de atitude e solicitação de serviços. O Subprefeito também 

falou das reuniões que acontecem com representantes de várias secretarias, inclusive 

com gestores estaduais. Convida o Cades a participar destas reuniões e as 

conselheiras Luciana e Martha manifestam seu interesse em participar. Solicitam então 

que a agenda destas reuniões seja divulgada para que os conselheiros do Cades se 

organizem para participar, fazendo inclusive um revezamento de conselheiros na 

participação. O subprefeito reafirma o convite avisando que estas reuniões são 

bastante práticas e resolutivas, não havendo espaço para discussões.  

A Conselheira Martha aponta a situação que já foi levantada em reuniões do Cades-Bt 

do Corrego Itararé, onde o Condomínio Paulistano despeja detritos. Nesta reunião que 

tem participação da Sabesp este problema talvez possa ser rapidamente resolvido. Foi 

levantado também o problema e preocupação do Cons. Thomaz com as áreas que tem 

dutos da Transpetro. Perigo de explosões. O Subprefeito aponta que em sua primeira 

passagem pela Subprefeitura do Butantã, 18 córregos foram despoluídos na região e 

anuncia que o Governador Doria irá fazer a despoluição dos Rios Tietê e Pinheiros. 

 



Foi colocada ainda, pelo conselheiro José Roberto a preocupação com a plantação de 

eucaliptos e também com o nascimento espontaneo de eucaliptos, que não são árvores 

nativas e não beneficiam o meio-ambiente. Luciana fala das Leocenas que também 

tem proliferado na cidade. 

 

A reunião foi encerrada às 21h15. 


