
ATA REUNIÃO ORDINARIA CADES BUTANTÃ

DATA: 17.02.2021

LOCAL: Reunião Virtual na plataforma Google Meet.

PRESENTES: Carmen Caballeria Ferreira, Luciana Molinari Murakami, Luiz Tomaz,
Maria Angelica Oliveira,  Maria Bonafé, Martha Pimenta, Pedro Logiodice, Solange
Sanchez, Marcelo Sousa (Governo Local), Wellyane Gomes Bravo (conselheira Pq.
Chácara Jockey), Cristiane Toledano (moradora Butantã) , Chaline Fante (moradora
Butantã).

Inicio Reunião: 18.30h

Fim da Reunião: 20.30h

Aprovada a ata de Janeiro 2021.

Angélica solicita uma maior conexão de conselhos (participativos e  parques), para
que projetos futuros sejam desenvolvidos em parcerias e trocas de experiências, como
por exemplo projeto do Córrego Antonico, que atualmente está em SIURB (*
confirmar)

Marcelo Sousa se apresenta como Coordenador do Governo Local da Subprefeitura
do Butantã, nomeado durante a pandemia, foi informado que deveria entrar em
contato com o Cades para organizar novas eleições, porém estas foram canceladas
no período de Pandemia.

Representantes da Sociedade civil  do Cades solicitaram que a Subprefeitura se
manifeste através de documento oficial, quem será o representante da Subprefeitura
nas reuniões do CADES, uma vez que não ficou claro se será o novo coordenador do
Governo Local  Marcelo Sousa ou Antônio Sabino, atual representante  nesta reunião
representado pela sua suplente Maria Bonafé).

Feita a leitura de prévia de Relatório de Gestão do Cades 2018-2020, para que todos
estivessem cientes, comentarem e complementarem os itens:

1.     Processo Eleitoral e Posse

2.     Elaboração de Regimento Interno :

Regimento não foi publicado, conselheiros solicitam que a publicação seja efetivada o
quanto antes, uma vez que regimento está aprovado por este conselho desde 11
dezembro de 2018.

3.     Documento Contra de Retirada de poder deliberativo de conselhos gestores:

Resposta enviada a este conselho não foi esclarecedora.

Wellyane esclarece que foi alterada apenas 01 linha da lei nº 16.899/2018 , parágrafo
2 foi alterado, suprimindo as palavras “funções deliberativas, consultivas, normativas



ou fiscalizadoras”. No entanto, pelo seu entendimento, o papel deliberativo continua
presente no restante do texto da Lei.

4.     Documento para processo de Concessão do Parque Chácara do Jockey – Audiências
Públicas.

5.     Jardins de Chuva – Oficina e execução na Rua Santanésia

6.     Viveiro – Conjunto Residencial do Butantã:

SVMA não aceitou a solicitação de agendamento de reunião com este conselho para
discutir assunto sobre uso deste espaço.

7.     Parque Linear água Podre

8.     Invasões em Parques Públicos: Sapé e Juliana de Carvalho Torres

9.     GT lixo

Angélica destaca ações que verão constar do relatório.

10.  Trabalhos Escola Politécnica – Corveta Camacuã

Relatório será revisado e complementado para aprovação futura em nova reunião.

A Conselheira Luciana informa que foi emitida a Imissão na Posse do futuro Parque da
Fonte, SVMA esteve no local no dia 16.02.2021  com topógrafos e notificando os
moradores para que desocupassem a área no prazo determinado pela justiça.

 ___________________________

Anexo Chat de Reunião (Checar necessidade de constar em Ata)

Maria Angélica Oliveira
18:51
aPROVADA
Martha Delbuque Pimenta
19:14
Thomaz e Bonafé
Martha Delbuque Pimenta
19:16
Foi feito. Foi publicado em D.O.
Cristina Toledano
19:21
Boa noite a tod@s, me chamo cristina sou moradora do bnh (inocoop) aqui no butantã. Faço parte de um grupo que
está buscando formalizar uma associação aqui no bairro e estou aqui pra conhecer melhor intrabalhável do CADES, a
convite da luciana Murakami. Obrigada🙏
O trabalho *
Chalini Fante
19:22
Boa noite, eu também, junto com a Cristina.
Maria Angélica Oliveira
19:22
Bem vindas
Cristina Toledano
19:23
Obrigada🙏
wellyene gomes bravo Bravo
19:27
Posso falar
wellyene gomes bravo Bravo



19:33
Exatamente isso Marta.
Martha Delbuque Pimenta
19:33
ok
Maria Angélica Oliveira
19:35
Boa noite Carmem
wellyene gomes bravo Bravo
19:35
Lei 15910/2913 Art. 1º Fica criado, no âmbito de cada parque municipal, independente da modalidade de gestão e
gerência a que esteja submetido, Conselho Gestor, para participar do planejamento, gestão, avaliação e controle da
execução das atividades do parque e da política de meio ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência,
respeitadas as competências da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. § 1º Para os efeitos desta lei,
incluem-se entre os parques municipais os parqu
§ 2º Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter permanente e funções deliberativas, consultivas,
normativas ou fiscalizadoras, de acordo com o rol de suas competências definido nos termos do art. 10 desta lei. § 2º
Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter permanente e exercerão as competências previstas no
art. 10 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 16.899/2018)
Martha Delbuque Pimenta
19:36
Estou também. Vou copiar o chat para a memória.
Carmen Caballeria Ferreira
19:36
Oi, boa noite! Desculpe o horário, mas a chuva foi forte e estava resolvendo um BO da habitação (Sehab)
wellyene gomes bravo Bravo
19:37
👆o parágrafo 2 foi alterado, suprimindo as palavras “funções deliberativas, consultivas, normativas ou fiscalizadoras,”
Martha Delbuque Pimenta
19:38
O Viveiro não foi regularizado. É importante continuar atento.
Martha Delbuque Pimenta
19:42
Recebemos uma resposta de SEI com relação ao Corveta. Também não diz nada, mas precisamos incluir esta
também. Com relação ao caso do Água Podre não recebemos nenhuma resposta.
Angélica, por favor inclua estas coisas no relatório.
Me inscrevo.
Maria Angélica Oliveira
19:45
ok marta
Maria Angélica Oliveira
19:47
Me inscrevo
Você
19:57
me inscrevo
Martha Delbuque Pimenta
19:58
Me inscrevo. É rápido.
Martha Delbuque Pimenta
20:03
A Solange mandou para todos e estará no Relatório.
Carmen Caballeria Ferreira
20:06
Oi, Solange, que bom te ver, saudades!
Maria Angélica Oliveira
20:09
Me desculpem tenho que sair
Carmen Caballeria Ferreira
20:09
De um beijo no seu netinho!
Maria Angélica Oliveira
20:10
Obrigada Carmem
wellyene gomes bravo Bravo
20:11
Super importante o cades tentar incluir o pedido de criação do parque no PPA que será elaborado em 2022
Carmen Caballeria Ferreira
20:13
Concordo
Cristina Toledano



20:15
Tchau pessoal, muito prazer espero poder manter contato com o grupo e colaborar como for possível, um abraço!

 


