
Reunião CADES-BT – 12/junho de 2018 

Reunião iniciada as 19h15, com a presença dos conselheiros da Sociedade Civil: Pedro Logiodice, 

Luciana Murakami, Elcio Nasser Nogueira, Maria Angélica Oliveira, Silmara Grivol, Luiz Thomaz, 

Martha Pimenta; dos Conselheiros do Governo: Ricardo Granja, Mário Pecoraro e Maria Bonafé 

(Prefeitura Regional), Solange Sanchez (SVMA); A representante da Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente e da coordenação dos Cades Regionais, Rute Cremonini e os convidados: Ana Aragão 

(Conselheira do Cades-Bt nas 3 últimas gestões), Ulysses Silva (Assessor do Ver. Gilberto 

Natalini), Ney Xavier (Conselho Participativo Bt e Conselho UBS Vila Borges), Luis Laedio Costa 

(CPM-Bt e Conseg Morumbi) e Zezé (Coordenadora do CPM-Pinheiros e Funcionária da 

PRODAM). 

Conselheiros titulares ausentes: Veridiana Coelho Dacolina, Carmen Caballeria Ferreira 

(justificou sua ausência por estar em reunião do Conselho Gestor da Viela da Paz, que tem 

reuniões a cada dois meses na segunda terça-feira do mês); 

Conselheiros suplentes ausentes: Ana Cristina Sartori, Ricardo Dourado, Silvana da Silva, 

Marcelo Festino, José Roberto Talamo, Ivoneide Gattei e Rosangela Moreira da Silva. 

Foi colocada a necessidade de que alguém se responsabilizasse pela ata desta reunião. A Cons. 

Martha Pimenta se ofereceu para registrar a reunião, contando com a ajuda dos demais 

conselheiros para correções e complementos pela Internet. Foi também apontada a 

necessidade de que todos se comprometam a acessar os documentos disponíveis no “Google 

drive”, colocando suas observações e complementos, o que facilitará a aprovação de atas e do 

Regimento Interno. 

Foi apresentada a pauta do dia pelo Sr. Mario Pecoraro: 1. Apresentação dos Presentes 

(Conselheiros e Convidados); 2. Apresentação do Prefeito Regional do Butantã, Ricardo Granja; 

3. Apresentação dos trabalhos dos grupos da gestão anterior; 4. Aprovação das atas de reuniões 

anteriores; 5. Discussão e aprovação do Regimento Interno do CADES-Bt (a reunião 

extraordinária prevista para 22 de maio de 2018 não foi realizada por problemas de saúde da 

Sra. Rute Cremonini,  que está auxiliando neste trabalho); 6. Informes; 7. Organização da pauta 

da próxima reunião. 

Os presentes se apresentaram com breve referência ao tempo em que estão no Butantã, sua 

formação e participação na região da Prefeitura Regional do Butantã. 

Apresentação do novo Prefeito Regional, Ricardo Granja: Empresário, ex-diretor da Prodam, 

Presidente da Distrital Sudoeste da Associação Comercial de São Paulo, o Prefeito Regional 

declara que fez uma opção por investir em uma vida dedicada ao público. Morador do Morumbi, 

solicitou ao prefeito que pudesse permanecer na Associação Comercial (em cargo não 

remunerado) porque entende que isto pode contribuir mais do que interferir na sua atuação.  

Não teve contato com a P. R nos último 14 meses por haver uma incompatibilidade ética. Como 

o Prefeito Regional anterior não o recebeu ou passou o cargo, está neste mês procurando tomar 

pé de toda a situação da região, uma vez que muitos acordos e promessas foram feitos sem 

registros escritos, apenas com compromissos verbais. Embora não deixe de receber a população 

em seu gabinete, o prefeito regional prefere ir aos locais que apresentem demandas, para 

conhecer de fato as condições. Dois comunicados: 1. Liberação de verba suplementar para 

restabelecer o orçamento da Prefeitura Regional e 2. Butantã receberá um “Descomplica”, 

espécie de poupatempo que será implantado no térreo do prédio da P.R Bt. Está acompanhando 



as solicitações e queixas pelo 156, está atento aos problemas de segurança e pede aos 

supervisores que agora estão assumindo que apresentem relatórios gerenciais. 

Foi apresentado por Ulysses Silva a Emenda Parlamentar do Ver. Natallini que destina ao 

Butantã verba para tratamento de árvores. 

É observada também a necessidade de formação dos funcionários da Eletropaulo, que ao podar 

árvores na verdade acabam por matá-las.  

Apresentação do Trabalho do GT “Lixo” da Gestão anterior do Cades-Bt (Pedro Logiodice): Grupo 

começou com mais pessoas mas se firmou com a participação de Solange Redolfi, Cláudio 

Cassas, Pedro Logiodice e Mario Pecoraro. Foram realizadas mais de dez reuniões fora das 

reuniões do Conselho para trabalhar sobre o tema escolhido: Pontos viciados de lixo. O trabalho 

foi iniciado com o “Método das Restrições” em que se levantam as dificuldades para elaboração 

do projeto. Mais de 80 restrições foram apontadas.  O Butantã tem vários pontos viciados de 

lixo (mais de cem mapeados), mas a região do entorno do Parque Raposo Tavares foi escolhida 

para focar o trabalho uma vez que tem forte potencial educativo, pois a área que hoje é Parque 

anteriormente foi um aterro. Foi observado que mesmo com coleta de lixo frequente os pontos  

de acumulo de lixo continuam aparecendo. Trabalho já feito pelo grupo: Memorial descritivo do 

Projeto; Questionário elaborado para aplicação com empresas responsáveis pela coleta 

(questionário não foi aplicado), cartas redigidas para envio a secretarias que tem potencial de 

parceria no projeto (saúde, educação, assistência). Ulisses,  que foi administrador do Parque 

Raposo Tavares aponta questões que devem ser consideradas pelo projeto: A região tem 3 

favelas – Jaqueline, Mandioquinha e Gelo – e o descarte de lixo feito pelos moradores é 

diferente do descarte do Morumbi. O morador precisa descartar seu lixo no horário em que sai 

para trabalhar e vai descarta-lo no ponto em que considera ser adequado porque já há descarte. 

Este lixo doméstico se junta a descarte de entulho, de móveis e de materiais que acabam sendo 

utilizados pelos “moradores” do parque (não se deve ignorar a existência desta população, que 

continua existindo no Parque raposo Tavares) e também que não são recolhidos pelos coletores 

porque há mistura de lixo orgânico, reciclável e entulho. Alerta também para a importância de 

requisitar trabalho especializado para aplicação de pesquisa – recorrer a parcerias com 

universidades (Luiz Thomaz salienta o compromisso público do Reitor da Universidade de São 

Paulo em contribuir com a Prefeitura).  

Com todos os conselheiros de acordo com a importância do trabalho feito por este grupo e 

considerando a importância de dar continuidade à iniciativas de gestões anteriores é votada a 

continuidade da existência deste grupo, sendo aprovada por unanimidade, ficando o 

Conselheiro Pedro Logiodice responsável por enviar aos conselheiros os materiais já elaborados 

para que outros conselheiros e conselheiras se engajem neste grupo de trabalho. 

Levando em conta o horário já adiantado fica decidido que o trabalho do outro grupo 

(Nascentes) seja apresentado na próxima reunião e que sejam utilizados os grupos virtuais para 

adiantar a pauta da próxima reunião, que será no dia 10 de julho, terça-feira, às 19h00, com a 

seguinte pauta: 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) e 4. apresentação do Plano Regional (Solange Sanchez e Maria Bonafé). 

Houve ainda a solicitação de que seja colocada em pauta a situação do Parque Linear Sapé, que 

é urgente devido a deterioração do córrego. Nesta questão também foi apontada a sobrecarga 

que está recaindo sobre o Administrador deste Parque, que acumula também a administração 

de outros 2 parques.  



A reunião foi encerrada ás 21h32. 

   

 


