
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CADES BUTANTÃ 
DATA: 17.JULHO.2019 
LOCAL: CASA DE CULTURA BUTANTÃ 
PRESENTES: Solange Sanchez, Maria Bonafé, Luciana Molinari Murakami, Antonio Sabino 
de Souza Neto, Pedro Logiodice, Martha Pimenta, Maria Angelica Oliveira, Wilson Newton 
e Cacildo Marques. 
Inicio Reunião: 19:00h 
 
Ata de junho Aprovada 
 
Relato sobre audiência pública de Faixa de Ônibus - Reserva Raposo (Martha e Maria 
Bonafé) 
Grupo de alunos Instituto Passarelli , apesar de impedidos de usar a palavra por serem 
menores de idade, foram representados por professora, e citaram nascentes soterradas 
pelo empreendimento. 
Solicitação de ciclovia no projeto foi negada pelo DER. 
Faixa de ônibus não atende a área com maior trânsito da Raposo que é entre km 11 ao Km 
16. 
Terminal e faixa de ônibus avançam sobre parque linear Itaim e terá piso impermeabilizado. 
 
CADES- BT vai solicitar documentação de área para acompanhar, principalmente licenças 
ambientais e contrapartidas aprovadas. Proposta: criar um Grupo de Trabalho para 
acompanhar o licenciamento ambiental do empreendimento Reserva Raposo. 
 
Preocupação de membros do conselho do CADES- BT com empreendimento Reserva 
Raposo, pois este terá 18.000 unidades, apenas 1800 são ZEIS, e não existe um trabalho 
para fazer link entre CEI/EMEF/UBS construídos pela contrapartida com os órgãos 
responsáveis, ous seja podem ser entregues os prédios mas a administração e 
implementação ficará a cargo de quem?  
 
Relato sobre audiência pública da Subprefeitura do Butantã (Martha e Solange):  
Questionamento sobre dados apresentados pela secretaria de desenvolvimento urbano que 
eram de 10 anos atrás. 
01 parque será implantado, que é o Parque Linear Água Podre. 
Subprefeitura esquece dos distritos mais periféricos 
Plano de ação do Plano Regional da Subprefeitura do Butantã está sendo iniciado. 
Cobrada ação mais incisiva sobre invasões (Sapé, Ribeirão Jaguaré) 
Reivindicação de aumento de orçamento para SVMA para 3% do orçamento no ano de 
2020. 
Parque Raposo com problemas sérios de abandono e segurança, CTA ao lado não possui 
estrutura e durante o dia seus usuários ficam no parque sem atividade direcionada ou 
acompanhamento, solicitaram ação social para estas pessoas. 
Faltou clareza sobre Orçamento Real -  subiu arrecadação, reduziu gastos, mas não houve 
aumento nos investimentos. 
Saída do Subprefeito no momento em que a população pode se manifestar foi muito 
criticada por todos os que fizeram uso da palavra. 



 
Relato Sobre Reunião Governo Local (Angelica) 
Solicitação de ação em relação às invasões do Parque Juliana Torres 
 
Informe Solange:  
Estão ocorrendo reuniões CADES regionais , região Oeste ainda não foi agendada. 
SVMA está desenvolvendo 04 planos:  
PLANPAVEL- Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres 
Plano Municipal de  Arborização 
Plano Municipal de Recuperação e conservação de áreas prestadoras de serviços 
ambientais  
Plano Municipal da Mata Atlântica 
 
Planos são participativos e serão agendadas oficinas, fazem parte do Plano de Metas. 
Haverá novo Mapeamento digital da cobertura Vegetal. 
 
Reunião encerrada às 21:00h. 
 
 
 
 
 
 
 


