
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SISTEMA VIRTUAL

DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE,

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DA PAZ DO

BUTANTÃ – CADES-BT, COM INÍCIO ÀS 18:30, DO DIA 14 DE

JULHO DE 2021.

PRESENTES:

Conselheiros:  Luciana M. Murakami, Maria Angélica Oliveira,

Martha Pimenta, Pedro Logiodice.

Convidados: Ana Aragão, Adriane Andrade (gestora de projetos e

trabalhos junto a catadores de materiais recicláveis, em sua

maioria autônomos, pela organização Pimp My Carroça

(www.pimpmycarroca.com), Diva        (Movimento de Moradia

Cohab Raposo e Projeto Carroças do Futuro), Enrique Suarez,

Eduardo             , Élio Camargo, Enrique Suarez, Flavia Futata

(Projeto Carroças do Futuro), Lucas Santos, Luiz Augusto Thomaz,

Murilo Viana, Vinícius Pereira (Morador da Jóia, integrante do

Projeto Permacultores Urbanos).

Representante da SVMA: Solange Sanchez.

Representantes da Subprefeitura do Butantã: Antonio Sabino de

Souza Neto, Farid Fernando Nabhan, Maria Sampaio Bonafé.

- Inicialmente, Antonio Sabino de Souza deu as boas vindas a

todos e informou que até aquele momento, eram 18 os

candidatos para formação do novo Conselho;

- Foi aprovada a ata da reunião anterior;

- Foi igualmente aprovado o Relatório da Gestão, o qual poderá

ser consultado no Google-Docs;



- Farid Fernando Nabhan informou que já para a próxima reunião

o CADES-BT poderá utilizar o sistema de reunião virtual oficial,

utilizado pela Prefeitura e consequentemente pela Subprefeitura,

da mesma forma que o CPM-BT já utiliza;

- Adriane Andrade discorreu sobre o Projeto Carroças do Futuro,

que utiliza ‘carroças elétricas’ onde tem como parceira Flávia

Futata, também presente na reunião. Deixou contato (site acima

e adriane@pimpmycarroca.com – cel. (11) 93152-5973 e

flavia@pimpmycarroca.com ) para futuras articulações. Informou

que está entrando com o Projeto na região do Butantã, mais

especificamente no Rio Pequeno/São Remo. Pede para fazer uma

apresentação do Projeto em uma de nossas próximas reuniões.

Ela é a Coordenadora e a Flávia é a Gestora;

- Flavia acrescentou que estarão desenvolvendo o Projeto

também na região do Campo Limpo;

- foi dada a informação de que o Centro de Saúde Escola Butantã

tem equipes novas de saúde da família;

- Murilo Viana se apresentou como Gestor Local do Programa

Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da Supervisão Técnica de

Saúde (STS) Butantã pela Organização Social (OS) SPDM. Deixou

seu contato: murilo.souza@butanta.spdm.org.br – cel. (11)

996886290;

- Martha pediu o material apresentado pelo Murilo para que o

mesmo faça parte do Relatório de Gestão do Conselho;

- Maria Bonafé discorreu sobre o Água Podre, parque linear e

ficou surpresa ao constatar que há postes de fiação da ENEL; o

que considera grave;

- Ainda sobre o assunto, Solange destacou que é um desrespeito

com os antigos ocupantes, além da verba que foi para o local;
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- Foi informado que na rua MMDC, paralela à Avenida Vital Brasil,

está sendo instalada uma unidade da UNINOVE e isso foi visto de

maneira positiva, pois terá área de saúde e dará empregos para a

Região;

- Preocupa apenas a entrada da estação de metrô que já é

congestionada e, com certeza, ficará pior;

- O grupo pediu que ficasse registrado que todos ficaram mal

impressionados com o fato de que a Audiência Pública durou

apenas 40 minutos e que houve a informação de que o CADES foi

convidado, o que não ocorreu;

- Sobre as eleições para o novo CADES, foi informado de que as

mesmas acontecerão da zero hora do dia 21 às 24 horas do dia

23 de agosto;

-A eleição será totalmente virtual e todos que quiserem votar

deverão se inscrever no Participe+, o que dará oportunidade para

participar de toda e qualquer atividade da Prefeitura (audiências

públicas, eleições, etc...);

- Bom lembrar que no dia 21, excepcionalmente, haverá plantão

presencial, com votação igualmente presencial das 10:00 às

16:00, no auditório da Subprefeitura. A mesma servirá para

munícipes que não tenham computador ou que tenham dúvidas

a serem dirimidas;

- O CADES pediu informações sobre o Rio Pinheiros e o trabalho

que está sendo realizado para sua despoluição;

- Pediram que viesse alguém (Sabesp) para dar essas

informações;

- Ana Aragão informou que passará os nomes e contatos do

pessoal da SABESP para podermos convidar para uma

explanação;



- Ficou marcada uma reunião final da gestão para antes da

eleição do novo Conselho do CADES-BT, para o dia 18 próximo,

ainda de modo virtual;

- A reunião foi encerrada às 21:15.


