
Reunião Ordinária do CADES-Butantã no dia 8 de abril de 2019 

Casa de Cultura do Butantã 

 

A reunião teve início às 19h30, com a apresentação de todos os participantes. Estiveram 

presentes os conselheiros: Maria Bonafé e Antonio Sabino (representantes da 

Subprefeitura Butantã); Solange Sanchez (representante da SVMA) e dos conselheiros 

da Sociedade Civil: Luciana Murakami, Pedro Logiodice, Luiz Thomaz, Maria Angélica 

Oliveira, Elcio Nogueira e Martha Pimenta. Moradores do Butantã, representantes de 

associações e grupos: Ana Aragão, Cláudio Freitas, Cristiano Farias, Airton Leite, Solange 

Redolfi e Cacildo Marques. Convidados pelo Cades para apresentar seu trabalho de 

Conclusão de Curso sobre o Córrego Corveta Camacuã, os engenheiros da Escola 

Politécnica da USP Alvaro Caetano, Murilo Capelini e Fernanda Guedes e a professora 

Amarilis Gallardo.  

Os conselheiros pedem licença para antes da apresentação apontarem algumas 

resoluções do Conselho: 1. Ata da reunião de fevereiro será discutida, complementada 

e aprovada pelo grupo de WhatsApp; 2. Curso Jardins de Chuva está confirmado para os 

dia 24 e 27 de abril e já está com inscrições abertas; 3. Participação do Cades-Bt em 

reunião do Governo Local em 28 de abril foi bastante interessante e as conselheiras que 

participaram como representantes do Cades frisaram a importância de que esta 

participação continue, tendo sempre o cuidado de levar posições e demandas discutidas 

e deliberadas pelo Conselho, evitando participações pessoais. Aguardando a ata oficial 

não foi feita memória desta reunião pelas conselheiras, mas isto é possível se acharem 

necessário. Ao se comentar desta reunião do governo local, o munícipe Cristiano Farias, 

conselheiro de saúde, protestou contra o fato do Conselho da Supervisão de Saúde não 

ter sido convidado. Próxima reunião deverá acontecer no dia 25 de abril no Auditório da 

Polícia Militar. Foi levantada a possibilidade de se levar para esta próxima reunião a 

atividade do GT Lixo do Cades-Bt, fazendo maior contato com Saúde e Educação, que 

são fundamentais para avanços nesta questão. Decisões serão tomadas pelo grupo 

virtual. 

Seguiu-se a apresentação dos engenheiros da Escola Politécnica da USP, que fizeram um 

estudo específicio sobre a situação do Córrego Corveta Camacuã, na Vila Sonia e 

apontaram soluções possíveis utilizando conhecimentos da Bioengenharia para 



preservação de suas margens e aproveitamento da área para contenção de enchentes 

na região. Foram feitas várias perguntas e posicionamentos, e as informações sobre as 

condições para implementaçãoa deste projeto – mais barato que as medidas mais 

agressivas que tem sido utilizadas como tamponamento de córregos ou mesmo 

canalização lateral. A área do Córrego é propícia para intervenção até pela existência de 

praça em área próxima que permitiria intervenção urbana positiva.  Devido ao interesse 

despertado pelo projeto pensamos em como apoiar a apresentação do projeto ao 

Subprefeito e a secretarias que devem ser acionadas, como a Secretaria de Infra-

estrutura Urbana. 

Foram levantadas, ainda, questões referentes ao adensamento existente em nossa 

Subprefeitura e os problemas de ocupação em áreas de preservação ambiental (Parque 

Linear Sapé, Parque Juliana de Carvalho Torres) que tem acontecido. Foi apontada a 

inexistência de polítca de habitação popular, com a descontinuidade das políticas 

públicas e também o fato de que também existem prédios de alto padrão construídos 

em áreas de manancial. 

A reunião foi encerrada às 21h30, com agradecimentos aos convidados que 

apresentaram o trabalho e aos presentes que enriqueceram a reunião. Foi destacada a 

importância de que este projeto tenha apoio para aplicação e também que se 

fortaleçam e continuem iniciativas de parceria e aproveitamento da proximidade da USP 

e outros órgãos de produção de conhecimento e tecnologia. 

Próxima reunião do Cades-Bt será no dia 6 de maio às 19h00. Local e pauta serão 

definidos pelos grupos virtuais. 


