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Memória 
Reunião Ordinária CADES-Butantã 

 
Data: 13 de novembro de 2018 
Local: Sala Butantã – Subprefeitura Butantã 
Presentes: Luciana Molinari Murakami, Martha Delbuque Pimenta, Elcio Nasser 
Nogueira, Luiz Augusto Thomaz, Pedro Logiodice, Maria Bonafé e Solange Sánchez. 
 

A reunião teve início às 19.20h com informes dos conselheiros presentes.  

Élcio fez um relato sobre evento realizado em Campinas-SP, que tratou de questões 
relativas a saneamento e águas subterrâneas.  

Luciana informou sobre atividades desenvolvidas pela comunidade moradora do 
entorno da Praça Mário Perussi, no Rio Pequeno, visando recuperar nascentes do 
Parque Linear Água Podre.  

Thomaz informou sobre o trabalho de educação ambiental que vem sendo 
desenvolvido na comunidade Jaqueline, em parceria com o Instituto GEA, ao longo do 
duto da Petrobrás, visando minimizar o descarte irregular de lixo.  

Martha destacou a proposta de concessão da Chácara do Jockey, que está em consulta 
pública. Ressaltou que o Movimento Parque Chácara do Jóquei tem uma luta de mais 
de trinta anos para a implantação do parque. Lembrou que em 2015, teve início um 
processo de planejamento participativo, conduzido pela Subprefeitura Butantã, 
através da Supervisão Técnica de Planejamento Urbano. Esse processo foi 
intempestivamente suspenso por ordem da administração central, depois retomado 
pelo próprio movimento. Informou, ainda, que em 30 de outubro passado foi realizada 
uma reunião no Parque Chácara do Jockey com a presença da sociedade civil, 
membros do Conselho Gestor e Chefe de Gabinete da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente-SVMA, Rodrigo Ravena, com o objetivo de apresentar o edital de concessão 
do parque à inciativa privada. Em 12 de novembro, foi realizada uma reunião com 
conselheiros do parque para discutir algumas questões da proposta de concessão. 

Martha destacou que nessa reunião foi sugerida a prorrogação do processo de 
consulta pública, adiamento da audiência pública, elaboração de um Plano Diretor 
para o parque antes de se efetivar a concessão. Em seguida, Martha fez a leitura da 
Carta Aberta elaborada pelo Movimento Parque Chácara do Jóquei acerca da proposta 
de concessão. Entre as questões levantadas, destacam-se: 

 prazo de concessão de 35 anos; 

 ausência de menção à participação do conselho gestor do parque no processo 
de acompanhamento da concessão; 

 previsão de realização de oito eventos/mês; 
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 determinação que o próprio concessionário contrate empresa para fazer uma 
avaliação e definir diretrizes de uso. 

Thomaz ressaltou a competência do CADES para acompanhar o que está sendo 
realizado e proposto para a região do Butantã e relatou problemas que ocorreram sob 
a administração da Fundação Birmann, no parque Burle Marx, que segue modelo de 
concessão.  

Luciana mencionou que o parque não conta com rede de esgotamento sanitário e que 
as fossas existentes não são suficientes quando há grande movimentação de pessoas 
no parque (por ex. na Virada Cultural). A questão do esgoto e da existência de 
nascentes não foram contempladas na proposta de concessão. 

Maria frisou que o Memorial Descritivo da Área, constante no edital, apresenta falhas. 

Martha informou que o processo de consulta pública estará aberto até 30 de 
novembro/2018, com a realização de uma audiência pública, promovida pela 
Secretaria de Desestatização, na rua Libero Badaró, em 22 de novembro. 

Foi apresentada proposta de elaboração de um documento pelo CADES-BT, 
posicionando-se em relação a questão do Parque Chácara do Jockey para ser 
encaminhado aos órgãos competentes.  

Martha lembrou que o documento assinado pelo CADES relativo às alterações das 
atribuições dos conselhos gestores de parque não foi encaminhado pela Subprefeitura 
Butantã ao CADES Municipal e ao Gabinete da SVMA, como havia sido acordado. 

Luciana reiterou que a Subprefeitura não tem tratado o CADES com respeito. Também 
informou sobre o processo de revisão da Política Municipal de Saneamento que está 
em curso.  

Thomaz questionou a implantação do “Programa Descomplica” na Subprefeitura 
Butantã, sem a devida discussão com a comunidade. 

Encaminhamentos: 

1- Concluir a revisão do regimento Interno do CADES-BT, via email; 
2- Publicar em Diário Oficial a perda dos mandatos das Conselheiras Veridiana e 

Silmara, em razão das inúmeras faltas injustificadas, indicando a nomeação dos 
respectivos suplentes; para tanto deverá ser consultado o Departamento de 
Políticas Públicas-DPP da SVMA sobre procedimentos necessários para essa 
medida; 

3- Solicitar ao Subprefeito do Butantã que indique a servidora Maria Bonafé como 
representante da Subprefeitura no CADES; 

4- Solicitar ao Subprefeito que encaminhe pedido de indicação de representantes 
da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação para o CADES-BT; 
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5- Redigir um documento contestando veemente o fato de o CADES-BT não ter 
sido informado adequadamente sobre o processo de consulta pública relativo à 
concessão do parque Chácara do Jockey, contemplando, além disso, questões 
discutidas durante a reunião relativas ao edital de concessão do parque. Será 
feita uma minuta desse documento, apresentado aos membros do CADES para 
deliberação e posterior protocolo na SVMA e Secretaria de Desestatização. 

A próxima reunião ordinária do Conselho ocorrerá no dia 11 de novembro, terça-
feira, às 19h00, em local a ser definido em razão das obras para implantação do 
programa “Descomplica”. Não houve definição prévia de pauta para a próxima 
reunião, que deverá ser formulada pelos conselheiros pelos canais eletrônicos. 

A reunião foi encerrada às 21h10.  

A memória desta reunião foi redigida pela Conselheira Solange Sánchez e 
apresentada aos demais conselheiros para complementos e correções. 

 


