
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ - CADES BUTANTÃ 

11 de março de 2019 – Praça de Atendimentos da Subprefeitura do Butantã 

 

A reunião teve início às 19h15 com a presença dos conselheiros: Antonio Sabino 

(Representante designado pelo Subprefeito), Solange Sanchez (Representante da SVMA) e dos 

conselheiros representantes da Sociedade civil Maria Angélica Oliveira, Martha Pimenta,  

Luciana Murakami, Luiz Thomaz, Elcio Nasser Nogueira, Carmen Caballeria Ferreira, Pedro 

Logiodice e do suplente José Roberto Tálamo. Esteve presente também o Sr. Yves Jadoul, 

presidente da Associação Sociedade Amigos da Vila Inah (Saviah). 

Dado o início da reunião com os membros e membras presentes;  a Conselheira Martha 

Pimenta pede espaço para dar esclarecimentos sobre o endereço de email criado por ela para 

o Cades-Bt (cadesbt@gmail.com), esclarecenndo que enviará aos conselheiros por email a 

senha de acesso para este endereço e assim todos poderão acessá-lo e acompanhar a forma 

como é utilizado. A conselheira Luciana esclarece que também no caso do Googlegroups 

(cadesbutanta@googlegroups.com) todos os conselheiros estão incluídos no grupo e podem 

se comunicar através dele.  

Na sequência foi dado o informe de que a conselheira Ana Cristina Adinolf Colpaert Sartori, 

comunicou através de email: cadesbt@gmail.com que não assumirá sua vaga no Cades-Bt por 

questões pessoais. Abdica portanto desta vaga, sendo chamado a assumir a titularidade do 

Conselho o suplente seguinte: Ricardo Bortolette Dourado.  

O Conselheiro Luiz Thomaz apresenta o munícipe e membro da Associação Saviah, Sr. Yves. 

Trazendo para os membros do Conselho,  sua vasta experiencia de contribuição e trabalhos 

sistêmicos na Associação, nos falando da importância das  intervenções de maneira 

qualificadas e pontuais.   Quanto à apropriação de ferramentas na efetivação de politicas 

públicas, dentre as estratégias compartilhadas citou das  ações públicas junto ao Ministerio 

Público,  em especial contra O SPFC,  e nos alertou da necessidade de se contrapor quanto a 

qualidade e capacidade técnica, administrativas e jurídicas das empresas do estado como 

SABESP, DER, TRANSPETRO, ENEL entre outras 

A Sra Solange Sanchez com sua vasta experiência e conhecimentos produzidos enquanto 

servidora na Gestão Pública Local, chama a atenção de todos para um importante ponto a ser 

pensado e encaminhado pelo conselho. Sugere, que se possa chamar representantes de 

orgãos, empresas e instâncias de governos de sobre maneira que venha subsidiar a tomada de 

decisão coletiva e para tanto nos fala  dos estudos apresentados pelos alunos do Curso de 

Engenharia Ambiental;  coordenado pela Prof Amarilis Gallardo no Trabalho de Conclusão de 

Curso de seus alunos com vertente na contenção de córregos.  

Fica sinalizada a concordância de todos em chamar esses alunos para fazer uma apresentação 

para o conjunto dos conselhos e pessoas interessadas para a proxima reunião que ocorrerá no 

dia 08 de abril, às 19h00 na Casa de Cultura do Butantã. 

Dados os encaminhamentos necessarios por articular e fazer convite através de contatos com 

alunos e a Professora por intermedio de um dos representantes deste conselho. 
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Retira-se da sala de reunião previamente avisado,  o Sr Yves Jadoul e os trabalhos segue com a 

apresentação do pre projeto do curso de Jardins de Chuva,  pensado e elaborado 

esclusivamente pela Senhora Luciana, que pelo adiantado da hora faz breve contextualização e 

pede para que os presentes se manifetem a favor ou não do curso. 

Sendo por unanimidade  a favor do projeto e como resultado prático,  a entrega de um projeto 

piloto, foi colocado em votação a escolha de dois locais colocados a priori pela Conselheira 

proponente, que se configurou em 7 votos a 3 como decisão de implantação, local este que já 

tinha sofrido melhorias,  que a mesma solicitará pessoalmente aos moradores autorização, 

para  execução e entrega do Jardim; e ainda, com pespectivas de ampliação de projeto desde 

que e tenha apoio da Subprefeitura e também deste Conselho. Será priorizado o  local 

apontado e votado pelos conselheiros em um segundo momento.  

O Sr Antonio Sabino coloca a disposição do coletivo o convite a participar de reuniões de 

outros conselhos ( CPMs, Consegs,) e também a particiação de um membro na Reuniao de 

Governo Local aceitando a sugestão inicial da Senhora Martha Pimenta e para tanto indica a 

Senhora Luciana ja que a Conselheira  Maria Bonafe (não presente) ja se encontrava apta à 

participar das reuniões de governo local,  em detrimento de suas atribuições de coordenação e 

planejamento da subprefeitura. 

Sendo assim, os presentes em acerto dos esclarecimentos e nada mais a colocar a reunião foi 

dado como encerrada as 21h10m.  

Inicialmente esta relatoria foi produzida da Conselheira Maria Angélica Oliveira; em 

colaboração ao processo rotativo dos membros do CADES sob apontamentos e ajustes dos 

demais participantes presentes 


