
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CADES BUTANTÃ
DATA: 13.fevereiro.2020
LOCAL: SUBPREFEITURA BUTANTÃ
PRESENTES (Cades-BT): Luciana Murakami, Martha Pimenta e Maria Angélica
Oliveira e Roberto (Conselheiros Sociedade Civil); Maria Bonafé (Conselheira
Subprefeitura Butantã); Ana Aragão.
Inicio Reunião: 19:00h

Novamente com a participação de poucos conselheiros, os presentes procuraram
fazer um levantamento de questões importantes de registrar no relatório de gestão
para que não sejam esquecidos pelo poder público e pelos conselheiros da próxima
gestão, que deverá ser eleita em breve.
Situação da área do Corveta Camacuã – Necessidade de construção de muro de
contenção. Acionar SIURB, fazendo queixa pelo 156.
Parque Chácara do Jockey – Chuvas tem provocado avanço de lama em toda a Av.
Pirajussara.
Foi descoberto sítio arqueológico no Caxingui.
Na Vila Progredior está acontecendo uma canalização doméstica de córrego. Foi
colocada uma manilha que está contendo o córrego.
Na nascente do Caxingui está sendo feita a construção de um Centro Comercial, que
desrespeita a nascente (Av. Morumbi).
No Parque da Fonte tem uma ocupação que está avançando na área do Parque.
Construção de Jardins de chuva no Butantã – Existe previsão de 10 jardins de chuva
nesta subprefeitura. Foi solicitado à Luciana (Conselheira do Cades) que faça projeto
para apresentação à Subprefeitura, colocando inclusive os custos e seus honorários.
Luciana colocou aos demais que se sentiu constrangida e preocupada se não seria
anti-ético por ela ser conselheira. A conselheira Martha colocou a sua opinião de que
este projeto e o acompanhamento dele leva tempo e se configura como trabalho,
sendo bastante justo que seja remunerado.
Rua Davi Bem Gurion – Próximo à Praça Sérgio Cardoso de Mello, tem na área que
margeia o Paulistano terreno de 20 mil metros. Situação do esgoto despejado pelo
Condomínio Paulistano, denunciado incansavelmente por Roldão Soares, que foi
conselheiro e nunca teve sucesso na queixa.
Cobrar manifestação da Secretaria do Verde com relação ao mandato destes
conselheiros, que já deveria ter encerrado. EMEF Teófilo Otoni adotou praça próxima à
escola e tem cuidado dela com seus alunos. SVMA deveria fazer processo
participativo para escolha do nome da Praça.
Próxima reunião: 12 de março de 2020.


