
Ata de reunião ordinária do CADES Butantã em 4 de junho de 2019 na Sala 1 da                 

Diretoria Regional de Educação do Butantã (DRE-Bt). 

  

A reunião teve início às 19h30 com a presença dos conselheiros(as): Luciana            

Murakami, Martha Pimenta, Maria Bonafé, Maria Angélica Oliveira, Pedro Logiodice,          

Luiz Augusto Thomaz, Élcio Nasser Nogueira e Solange Sanchez. A Subprefeitura           

estava representada por Antonio Sabino de Souza. A reunião contou também com a             

presença da Doutora Juliana Alencar, engenheira ambiental que veio, à convite do            

Cades-Bt, apresentar sua experiência e pesquisa sobre drenagem de resíduos na           

micro e macrodrenagem. Iniciada a reunião a Conselheira Martha justificou a           

ausência da conselheira Carmen Caballeria Ferreira que está hospitalizada. Em          

seguida foi aprovada a ata da reunião de maio, que segue para publicação em              

Diário Oficial e divulgação à população. Inicia-se a apresentação da Dra. Juliana            

que informa que sua pesquisa e apresentação está baseada em Pós-doc realizado            

em Los Angeles, onde existe desenvolvido e moderno sistema de drenagem. Ela            

aponta as semelhanças entre as duas cidades – Los Angeles e São Paulo, com rios               

cortando a cidade e grandes avenidas e construções. No entanto apontou também            

as diferenças de educação, tecnologia e investimentos. Foram apresentadas as          

várias etapas da drenagem e as experiências semelhantes já utilizadas no Brasil            

(caixa de drenagem em boca de lobo, coleta em caçambas que protegem de             

animais, odores e de precipitações) e também algumas propostas e observações           

sobre a coleta de resíduos grandes, observando as desigualdades econômicas e de            

educação da população. Apontou a necessidade de ecopontos em mais locais,           

evitando que pessoas que não tem carro fiquem impossibilitadas de usá-los;           

resolução de problemas com operação cata-bagulho (maior divulgação à população,          

garantia de que o caminhão de fato esteja nos locais no horário combinado; ampla              

informação aos moradores das ruas onde serão coletados os resíduos – a            

pesquisadora relatou experiência em que ela mesma foi cercada por moradores           

irritados acreditando que ela estava descartando lixo em sua rua, uma vez que não              

tinham informação de que a operação aconteceria ali – e também sugere iniciativas             

criativas que estimulem a população a buscar pontos corretos de descarte, como a             

“moeda de lixo”, que já é utilizada em alguns locais. Também comentamos sobre o              



aproveitamento de resíduos pelo próprio poder público, como é feito pela           

Eletropaulo/Anel com o material de poda de árvores, que triturado (serra pilheira) é             

utilizado em produção de compostos orgânicos. A prefeitura poderia ter a mesma            

atitude e não enviar estes resíduos para aterros sanitários . Falamos mais uma vez              

sobre a necessidade da Prefeitura se responsabilizar pela orientação e cobrança à            

empresas contratadas para fazer limpeza de borda de córregos e não destruí-las.            

Conversamos um pouco mais sobre a possibilidade de fazermos uma ação conjunta            

no Corveta Camacuã, aproveitando a competência e interesse dos profissionais da           

Escola Politécnica, da Dra. Juliana e envolvendo a associação de moradores,           

subprefeitura, Secretaria do Verde e demais interessados. Cades irá convidar a           

todos para uma visita ao local e avaliação do que pode ser feito. 

Passando a outros pontos de pauta foi dado informe pela Conselheira Luciana sobre             

a Audiência Pública de apresentação do Plano Cicloviário para a Zona Oeste, que             

aconteceu no dia 30 de maio na Subprefeitura Pinheiros. Primeiro ponto destacado            

foi a ausência do Subprefeito do Butantã – os subprefeitos da Lapa e Pinheiros              

estavam lá – em contrapartida a maior parte dos questionamentos vieram de            

moradores desta Subprefeitura, a respeito de demandas desta região. Foi          

apresentado resultado de pesquisa feita pela CET que apontou significativa redução           

de acidentes em locais onde a malha cicloviária é maior. A Zona Oeste é o melhor                

exemplo disto, com uma redução de 38% no número de acidentes com vítimas. Foi              

bastante frisada a necessidade de ciclovia na Corifeu de Azevedo Marques, local            

onde acontecem acidentes com ciclistas. Importância do envolvimento da         

Subprefeitura Butantã na conquista da Ciclovia da Eliseu de Almeida. O Plano            

Cicloviário está disponível para consulta na Internet em        

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/plano-cicloviario. 

Grupo de Trabalho sobre Lixo do Cades-Bt – O Conselheiro Pedro apontou a dificuldade em               

dar prosseguimento ao que foi iniciado na gestão anterior do Cades-Bt sobre Pontos             

Viciados de descarte de lixo. Necessidade de realizar nova reunião do grupo para avaliar              

como cobrar o retorno dos questionários enviados às empresas responsáveis pela coleta;            

como fazer contato com secretarias do Verde, Educação e Saúde, para desenvolvimento de             

projeto conjunto. A Conselheira Angélica aponta a necessidade de fazer ações concretas,            

que tenham impacto positivo e que mobilizem a população para o cuidado com esta              

questão. Na Cohab Raposo Tavares foi verificada área que é utilizada para descarte e a               

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/plano-cicloviario
https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/plano-cicloviario


partir deste GT foi organizado mutirão de limpeza e plantio que será realizado com a               

participação dos alunos de escolas do entorno. Participação no GT Sustentabilidade, que            

faz justamente a interlocução entre os vários segmentos. A próxima reunião será no dia 18               

de junho, das 9h00 às 11h00 na EMEI… 

Seminário “Praças, parques e áreas verdes: Gasto ou investimento?”, realizado no           

dia 3 de junho na Câmara Municipal com organização feita pela Sociedade Civil,             

inclusive e especialmente com a participação de pessoas do Butantã. A Conselheira            

Solange faz um breve resumo do Seminário, apontando que sua participação se deu             

como representante da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que está envolvida            

com a elaboração dos Planos XXXXXXX 

Fórum criado a partir deste encontro terá próxima reunião no dia 6 de julho no               

Parque Chácara do Jockey. 

A reunião foi encerrada às 21h30. 

 


