
ATA da reunião do CADES-Butantã em 22 de janeiro de 2021, realizada de maneira virtual por 

aplicativo   

Início 18h10min 

Termino: 20h30min 

Presentes:  

Carmen Caballeria Ferreira (Conselheira – Sociedade Civil); Fernanda Costa (Responsável 

Parques e Praças – SVMA); Luciana Murakami (Conselheira – Sociedade Civil); Luiz Thomaz 

(Conselheiro – Sociedade Civil); Maralina Matoso (Coordenadora de Cades Regionais – SVMA); 

Maria Angélica Oliveira (Conselheira – Sociedade Civil); Maria Bonafé (Conselheira Suplente – 

Subprefeitura Butantã); Martha Pimenta (Conselheira – Sociedade Civil); Pedro Logiodice 

(Conselheiro – Sociedade Civil); Silvio Micheletti (Administrador Parque Raposo Tavares); 

Wagner Neves (Administrador Parques Juliana de Carvalho Torres, Luis Carlos Prestes, Sapé,  

Cemucan).  

Justificativas de ausência: O Conselheiro Élcio justificou sua ausência por estar em transito, na 

estrada. A Coordenadora de Parques, Pauliana, que pretendia participar da reunião não pode 

estar presente por falta de energia elétrica. 

 A reunião teve início as 18h10 com Maria Angélica dando breve informe e mostrando imagens 

da situação da Cohab Raposo que sofreu bastante com a forte chuva, inclusive com a queda de 

um muro.  

Maralina coloca a questão da representação da Subprefeitura no Cades-Butantã ao saber que 

o representante e interlocutor para o Conselho é o Sr. Antonio sabino, de quem a Maria 

Bonafé é suplente. Maralina informa que até março de fato os seus contatos eram com Sabino, 

com quem estava  tomando as providências para dar início aos editais para eleições do 

Conselho. No entanto foi depois contatada pelo Sr. Marcelo Souza que se apresentou como o 

interlocutor da Subprefeitura no CADES-Bt. Ela informou Maria Angélica que fez inúmeras 

tentativas de contato com Marcelo para esclarecimento da questão, sem ter retorno algum. 

Conselheiros colocam a dificuldade na relação com o Subprefeito, que não participa das 

reuniões. Apontam também o desconhecimento desta mudança de interlocutor. Em 2020 com 

a pandemia o Cades-Bt não realizou reuniões, apesar de ter mantido contato pelo grupo de 

WhatSapp, onde foi incluída também a Maralina. Na última reunião presencial, em fevereiro 

de 2020, já tivemos uma baixa presença de conselheiros que, preocupados com a dificuldade 

em ter apoio da Subprefeitura para realização de trabalhos, já pensavam no processo eleitoral 

e de substituição de conselheiros.  

De que forma a Secretaria do Verde pode colaborar para que consigamos maior 

comprometimento da Gestão local? Emendas parlamentares e  obras em Praças e Parques não 

são sequer informados ao CADES. Submissão de documentos ao Subprefeito, presidente do 

CADES, emperra andamento e faz com que não tenhamos retorno de nossas solicitações. 

O mesmo acontece com relação a comunicação de SVMA com o CADES. Foi encaminhado SEI 

em outubro pedindo relatório de ações e projetos desta gestão para novembro que não teve 

resposta (SEI não chegou ao Depto. de Planejamento onde Maria Bonafé está). O relatório 

estava sendo feito por iniciativa dos Conselheiros e foi interrompido pela situação de 

pandemia e pela falta de interlocução também para envio. 



Maralina pergunta se os Conselheiros receberam a resposta enviada pela SVMA  com relação a 

questão dos Conselhos serem ou não deliberativos. Dar ciência da resposta para encerramento 

do processo. (Martha vai procurar nas mensagens do googlegroups e encaminhar com ciência 

e também se prontifica a retomar a elaboração do Relatório de gestão, procurando fazer um 

relatório mais conciso do que inicialmente). 

Maralina fala da Ficha de acompanhamento das reuniões que deve ser encaminhada a cada 

reunião para que a Secretaria do Verde tome providências rápidas com relação às solicitações. 

Vai encaminhar modelo da ficha ao grupo. 

Martha Pimenta coloca que participou de fóruns chamados pela SVMA e sentiu falta de algum 

retorno sobre as discussões desenvolvidas. Compreende que medidas de solução dos casos 

abordados são dificeis e lentas mas um breve relatório do que foi dito nos encontros facilitaria 

o retorno para os demais Conselheiros e o compromisso com o que foi dito. Pede também que 

seja feita manifestação formal pelo CADES-Bt  com relação à displicência e desrespeito do 

Subprefeito com relação a este Conselho. Manifestação a ser encaminhada à Subprefeitura 

mas também a SVMA e a Secretaria das Subprefeituras.  

Maralina informa que as queixas com relação a falta de participaçção das Subprefeituras é 

comum a vários outros CADES regionais. 

Portaria 47 de junho de 2020 prorrogou mandatos destes Conselheiros, mas existe 

possibilidade de realização de eleições ainda neste semestre para renovação dos Conselhos 

Regionais. 

Informes sobre Parques da Região: Parque Raposo Tavares terá obras de revitalização em geral 

com melhorias em campos, banheiros do bosque, academia e brinquedos. Mesmo assim o 

Parque continua enfrentando dificuldades com o constante descarte irregular de lixo, a queda 

do gradil e a frequência de usuários de drogas. Necessidade de ação conjunta e coordenada 

para pensar em soluções que não sejam apenas medidas paliativas. Existe casa ao lado do 

Parque que não está sendo usada e poderia ser ocupada por algum projeto de atendimento 

efetivo a essa população que procura vaga no Centro Temporario de Acolhida e dorme lá mas 

depois vai para o Parque onde quer cozinhar e viver. 

Preocupação com o Parque Água Podre, que está em implantação há anos, tem verba 

destinada e não acontece. Tem aumentado o número de ocupações no Parque  Água Podre e 

em outras áreas de Parques. Deveria ter acontecido licitação no final de 2020 para moradia no 

Parque Água Podre e Sehab não fez a licitação.  

Ocupação no Parque Linear Sapé e no Parque Juliana de Carvalho foram planejadas e a 

Sociedade Civil fez inúmeras tentativas de alertar ao governo local para que não 

acontecessem, sem nenhum sucesso. Agravamento da situação financeira da população deve 

aumentar ainda mais as ocupações. 

Encaminhamentos: 

- Manifestação do CADES-Butantã  contrária a atitude da Subprefeitura que não repassa 

informações aos Conselheiros, não dá resposta as suas solicitações e muda interlocutor sem 

nenhuma consulta ou informação ao Conselho; 

- Agilizar relatório de ações e projetos do CADES Butantã nesta gestão; 



- Checar encaminhamento de resposta de SVMA ao CADES Bt sobre poder deliberativo de 

Conselhos Gestores de Parques. Dar ciência; 

- Incluir administradores de Parques no Grupo de Whatsapp do CADES para facilitar e 

intensificar nossa comunicação; 

- Marcar próxima reunião e organizar pauta pelo grupo de WhatSapp; 

- Rever documentos encaminhados pelo CADES durante esta gestão e reencaminhá-los. 

A reunião foi encerrada as 20h30. 

  

  

 

 

  


