
CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ DA PREFEITURA REGIONAL DO 

BUTANTÃ 

  

ATA DE REUNIÃO 

DATA: 10.04.2018 

LOCAL: Auditório Prefeitura Regional do Butantã 

HORÁRIO: 19:00 – 21:00 hrs 

  

Presentes: 

Conselheiros (titulares / suplentes): Mario Pecoraro (P.R. Butantã), Luiz Thomaz 

(Sociedade Civil), Ricardo Dourado (Soc. Civil), Veridiana Dacolina (Soc. Civil), Solange 

Sanchez (SVMA), Solange Redolfe (SMVMA), Rosangela Moreira (Sociedade Civil), 

Silmara Grivol de Souza (Soc. Civil),  Maria Bonafé (P.R. Butantã),  Martha Pimenta 

(Soc. Civil), Pedro Logiodice (Soc. Civil), Maria Angelica Correia de Oliveira (Soc. Civil), 

Luciana M.Murakami (Soc. Civil), Paulo Vitor Sapienza (P.R. Butantã) 

Ausencias Justificadas: Carmen Caballeria Ferreira (justificou sua ausência por estar 

em reunião do Conselho Gestor da Viela da Paz); Élcio Nasser Nogueira (Soc..Civil) 

não sabia da data da reunião e não fazia parte do grupo do whatsapp,  

Representante da SVMA - Coordenação de CADES - Rute Melo 

  

Abertura e apresentação do Prefeito Regional do Butantã (Paulo Vitor Sapienza), 

apontou problemas mais sérios da região relacionados a este Conselho, pontuando 

especialmente os seguintes: 

1. Lixo - Citou problemas em função do lixo como o maior desafio a ser vencido, 

apontando problemas decorrentes do excesso de lixo, que segundo o Prefeito 

Regional dobrou nos últimos meses: Bombas dos piscinões quebraram por 

causa do lixo; existe uma proliferação de ratos e escorpiões na região; enchentes 

por causa do entupimento de canos;  volume de entulho descartado inclusive por 

caminhões de outros municípios; descartes irregulares. Campanha de descarte 

responsável pode ser paga por empresa coletora. Necessidade de projeto que 

englobe a vigilância sanitária e que pense em prevenção e em logística de 

recolhimento de lixo .  

2. Necessidade de cuidar das águas do Butantã, que tem um número grande de 

nascentes que tem tido utilização indevida (Lava-rápido que utiliza água de 



nascente) citou nascentes Iquiririm e a importância de se concretizar o Parque 

da Fonte. 

3. Indicado por conselheiros o Prefeito Regional concordou com a importância de 

implementação de Parques lineares previstos para a região. 

Foi apontado por conselheiros a importância de conhecer e retomar o trabalho já feito 

pelos conselheiros da gestão anterior, que em grupos de trabalho estudaram questões 

como a àgua e o Lixo. 

Foi feita ainda nesta reunião a apresentação dos Conselheiros presentes, que se 

apresentaram falando um pouco de sua experiência na área e as contribuições que 

trazem a este conselho. 

Dificuldade em resolver a data das reuniões mensais, uma vez que foi apresentada pela 

Prefeitura Regional apenas a terça-feira como data possível e a cada semana outros 

conselhos se reúnem. Ficou indicada a terceira semana para a reunião do CADES. 

Próxima reunião: 15 de maio, das 19h00 às 21h00. 

Proposta de pauta para a próxima reunião: 

• Apresentação dos trabalhos dos GTs da Gestão anterior; 

• Regimento Interno - A partir do Regimento existente, propostas de mudanças e 

aprovação do Regimento que irá vigorar; 

• Apresentação das funções, obrigações e funcionamento do CADES (Rute Melo 

- SMVMA); 

• Apresentação do Butantã (Prefeitura Regional) 

Sugestões de mudanças para o Regimento Interno devem ser encaminhados à Rute 

Melo por e-mail. 

  

 


