
ATA REUNIÃO ORDINARIA CADES BUTANTÃ 
DATA: 11. DEZEMBRO DE 2018 
LOCAL: SUBPREFEITURA BUTANTÃ 
PRESENTES: Pedro Lodice, Solange Sanchez, Maria Bonafé, Luiz Augusto Thomaz, Maria 
Angelica, Oliveira, Luciana Molinari Murakami, Martha Pimenta, Antonio Sabino de Souza Neto, 
Carmem Caballeria, Ulysses Silva, Ricardo Granja. 
  
Inicio Reunião: 19:20h 
 
Antonio Sabino, da coordenadoria governo local, se apresenta como no representante da 
Subprefeitura no conselho CADES BT. 
 
Convite enviado ao CADES BT via email para estar presente na festa de comemoração dos 
119 anos do Butantã, será representado pela conselheira Carmem. 
 
Aprovação de Ata de 13.novembro, com anexo de documento ref. Concessão de Parque do 
Joquey. 
 
Solicitação do conselho que Sabino providencie a publicação de atas em aberto, publicação de 
atas em site e  atualização de site CADES-BT. 
Sabino informa que existe problema técnico e acesso ao site está impossibilitado para 
atualizações. 
 
Aprovação por unanimidade dos presentes do Regimento Interno, que segue para publicação 
em DO no prazo máximo de 10 dias, sob responsabilidade de Sabino. 
 
Informes sobre audiência publica concessão Pq. Chacara do Joquey: 
- Martha leu em plenária carta Cades e questionou se havia algum representante da 
subprefeitura no local e ninguém se manifestou. 
- Carmem avisa que haverá reunião com MP e prefeitura no dia 13.12.2018 e que nova lei foi 
aprovada permitindo lojas e restaurantes em PPA 
 
Ricardo Granja chega a reunião por volta das 20h, é atualizado sobre a questão da concessão 
do parque, conselheiros solicitam que ele leve documento em próxima reunião com o Prefeito 
Bruno Covas com principais solicitações da comunidade 
 
Ulysses diz que subprefeitura é coadjuvante no processo e deveria acompanhar de perto, pois 
o Parque Chacara do Joquei com maior fluxo de usuários irá ter impacto no transito, 
segurança, e ocupação de habitações e comércios no entorno. 
 
Ricardo cita invasão no Parque Juliana de Carvalho Torres, que depende de SVMA para iniciar 
a desocupação. 



Angelica cita a dificuldade de articulação entre órgão públicos e técnicos, que politicamente não 
conversam e CADES deveria ser um desatador de nós e entraves. 
 
De acordo com Regimento Cades-BT perdem o seu mandato os conselheiros eleitos pela 
sociedade civil: Silmara Grivol Machado de Souza e Veridiana Coelho Cappelano Dacolina, 
devido a mais 03 faltas consecutivas não justificadas. 
Assumem os suplentes: Pedro Logiodice  e Ana Cristina Adinolf Colpaert Sartori  
 
As datas de reuniões do conselho deverão ser alteradas a partir de fevereiro de 2019, a ser 
definida na próxima reunião, sendo sugerido as primeiras quinta-feiras do mês. 
 
Próxima reunião deverá ocorrer no dia 08. janeiro.2019 as 19h, em local a ser definido devido a 
reformas na subprefeitura Butantã. 


