
Reunião CADES-BT – 10 julho de 2018 

 

Reunião iniciada as 19h30 

Conselheiros da Sociedade Civil presentes: Pedro Logiodice, Luciana Murakami, Maria 

Angélica Oliveira, Martha Pimenta; 

Conselheiros do Governo: Mário Pecoraro, Maria Bonafé (Prefeitura Regional), Solange 

Sanchez (SVMA).  

Representante da SVMA: Rute Cremonini (Coordenação dos Cades Regionais) 

Convidado: Wagner Neves (Gestor Pq. Raposo Tavares, Pq. Linear Sapé, Pq Juliana de 

Carvalho Torres) 

Conselheiros ausentes justificados: Carmen Caballeria Ferreira – justificativa: doença; 

Elcio Nasser Nogueira – justificativa: viagem de trabalho; Luiz Thomaz – justificativa: 

doença de familiar; Silmara Grivol – Justificativa: doença; Rosangela Moreira da Silva: 

doença; 

Conselheiros ausentes: Veridiana Coelho Dacolina, Ana Cristina Sartori, Ricardo 

Dourado, Silvana da Silva,Marcelo Festino, José Roberto Talamo, Ivoneide Gattei. 

  

1. GT Nascentes  se apresentará na próxima reunião 

 

2. Wagner Neves faz breve apresentação sobre situação atual de manejo dos parques dos 

quais é responsável, breve será feita limpeza do córrego do sapé e verificação de ocupação 

em parte da área. Ressalta necessidade de dialogo com a comunidade para 

conscientização e educação, e relata problemas atuais com pipas com material cortante 

na linha. 

Conselheiros chamam a atenção para o cuidado na limpeza para não removerem a 

vegetação nativa e aquática do córrego, prejudicando local e questionam qual o melhor 

caminho para providencias para a questão da habitação. 

 

3. Inserida na pauta assunto emergencial: Ocupação do Parque Linear Água Podre 

Mario informa que na tarde do dia 10 foi feita reunião com comissão montada por 

diversos órgãos (Prefeitura, Guarda Ambiental, SVMA) comunidade e líderes da 

ocupação, sendo acordado que irão desocupar a área no dia seguinte. 

Conselheiros novamente questionam sobre melhor solução para que ocupações não 

voltem a acontecer, sendo que ficou definido a articulação em conjunto com o Conselho 



Participativo que também está discutindo o assunto, para ações, como a elaboração de 

documento para a Secretaria de Habitação (SEHAB) 

 

4. Aprovação de Atas anteriores 

 

5. Discutida a necessidade de justificativa de falta por parte dos Conselheiros, sendo 

definido que inicialmente poderá ser via whatsapp, porém deve-se enviá-la também via 

email para registro formal, no email do grupo CADES BT 2018 

(cadesbutanta@googlegroups.com) . 

 

6. Discussão do Regimento Interno: necessidade de um Assistente Administrativo da 

Prefeitura para o CADES, Secretário será um Conselheiro da Sociedade  Civil eleito por 

3 meses, tempos de fala determinados, análise finalizada no Art.30 . 

  

Pauta da próxima reunião, que será no dia 14 de Agosto, Terça-Feira, às 19h00, 

 

1. Aprovação das Atas das reuniões anteriores 

2. Apresentação do GT Nascentes (Ana Aragão); 

3. Fechamento e aprovação do Regimento Interno do CADES-Bt (com a presença da Rute 

Cremonini) 

 

mailto:cadesbutanta@googlegroups.com

