
Reunião Cades-Butantã  

14 de agosto de 2018 – Sala Butantã – Subprefeitura Butantã 

 

A reunião começou às 19h15 com a presença dos(as) Conselheiros(as) da Sociedade Civil 

Carmen Caballeria Ferreira, Maria Angelica Oliveira, Luciana Molinari Murakami, 

Martha Delbuque Pimenta, Elcio Nasser Nogueira, Luiz Augusto Thomaz e Pedro 

Logiodice, da Conselheira representante da SVMA, Solange Sanchez e do munícipe 

Francisco Eduardo Bodião, do Movimento Parque Chácara do Jóquei.  

As conselheiras Silmara Grivol de Souza e Veridiana Dacolina justificaram sua ausência 

nesta reunião por questões profissionais. Foi sugerido que as conselheiras enviem estas 

justificativas por email ao Grupo do Conselho. 

Os(As) Conselheiros(as) presentes resolveram dar início à reunião mesmo sem a presença 

de representante da Subprefeitura Butantã, uma vez que não receberam nenhum 

comunicado oficial de quem representaria o Subprefeito, tendo conhecimento por Diário 

Oficial da exoneração do representante anterior, Mário Pecoraro, e sabendo que a Sra. 

Maria Bonafé, sua suplente, está de férias. 

Para evitar novas situações em que este Conselho não conte com a participação do 

Subprefeito ou de pessoa designada por ele, consideramos importante agendar conversa 

com o Sr. Ricardo Granja, Subprefeito do Butantã, para pedir atenção e orientações com 

relação às seguintes questões: 

1. Salientar a importância da presença do Subprefeito, que é o presidente nato deste 

conselho, nas reuniões do CADES-Bt. Em sua ausência, indicar quem o substituirá na 

condução dos trabalhos durante essas reuniões; 

2. Informar que as atas das Reuniões do CADES-Bt desta gestão ainda não foram 

publicadas. Qual é o procedimento que este conselho deve seguir para que isto aconteça?; 

3. Atualmente o CADES-Bt só tem a representante da Secretaria do Verde indicada como 

Conselheira representante do poder público. Providenciar para que as outras Secretarias 

realizem suas indicações; 

4. O espaço reservado ao CADES-Bt na Página da Subprefeitura está bastante 

desatualizado. A quem devemos solicitar esta atualização? 

Foi decidido que um novo grupo de Whatsapp será criado para comunicação dos 

conselheiros. A Conselheira Luciana Murakami se voluntariou para esta tarefa, assim 

como para a atualização do grupo de e-mails.  



Foi passada a palavra ao munícipe presente, Francisco Bodião, que veio em nome do 

Movimento Parque Chácara do Joquei e do Conselho Gestor deste mesmo Parque, 

apresentando a preocupação de todos com a votação e aprovação pela Câmara Municipal 

de São Paulo, da Lei 16.899 de 2018, de 24 de maio de 2018, que altera a Lei 15.910, de 

2013, no artigo 1, que retira dos Conselhos Gestores de Parques Municipais seu caráter 

deliberativo. No momento em que são propostas concessões de parques à iniciativa 

privada, essa medida em especial é preocupante, uma vez que tanto o poder público, como 

a sociedade civil – que participam juntamente desses Conselhos – terão suas 

possibilidades de interferência reduzidas. 

O Conselheiro Luiz Thomaz comentou sobre sua experiência no Conselho do Parque 

Burle Marx, que é administrado pela Fundação Birman, e onde havia muita dificuldade 

de manifestação do Conselho. 

Desta forma, concordando com a preocupação manifestada, os Conselheiros decidiram: 

1. Participar da próxima reunião do Conselho Gestor do Parque Chácara do Jóquei, no 

dia 21 de agosto às 18h30, no Parque, para receberem mais informações e manifestarem 

apoio; 

2. Fazer documento de apoio aos Conselhos Gestores, solicitando a revisão desta medida 

no tocante à restituição do poder de deliberação a esses conselhos (solicitar ao Subprefeito 

a assinatura e encaminhamento deste documento); 

3. Chamar reunião extraordinária do Cades-BT no dia 29 de agosto, quarta-feira, às 

19h00, na Sala Butantã, para apresentação do documento e mobilização dos conselheiros 

gestores dos demais parques do Butantã, buscando maior aproximação com o Cades 

Municipal, para que também apoie esta causa. Consultaremos a Conselheira Sonia 

Hamburger, sobre data das reuniões, pautas e possibilidades de participação e também a 

convidaremos para a reunião do dia 29. A Conselheira Carmen Ferreira informou que as 

reuniões do Cades Municipal acontecem na terceira quarta-feira de cada mês, no Edifício 

Martinelli. 

O próximo ponto de pauta foi a retomada do Grupo de Trabalho de Eliminação de Pontos 

Viciados de Descarte Irregular de Lixo que já fez longo trabalho na gestão anterior do 

CADES. O Conselheiro Pedro Logiodice trouxe cópias de relatório feito por este grupo, 

que foram examinadas pelos participantes desta reunião e algumas considerações foram 

feitas, manifestando o interesse de integrar o grupo os seguintes conselheiros: Pedro 

Logiodice, Maria Angélica Oliveira, Élcio Nogueira e Luiz Thomaz. O conselheiro Pedro 



também informou o interesse manifestado pela Conselheira Silmara Grivol, que não pode 

estar presente a esta reunião por questões profissionais.  

A próxima reunião ordinária do Conselho acontecerá no dia 11 de setembro, terça-feira, 

às 19h00, na Sala Butantã, tendo como pauta: 

1. Discussão e aprovação da versão final do Regimento Interno do Cades-Bt; 

2. Situação do Parque da Fonte; 

3. Situação do Parque Linear Sapé; 

4. Apresentação do GT Nascentes. 

(Esta pauta será melhor organizada pelos conselheiros pelos canais eletrônicos). 

A reunião foi encerrada às 21h10.  

 

 


