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MEMÓRIA - REUNIÃO CADES BUTANTÃ 
DATA:28/09/2022 
LOCAL: Reunião online. Link:https://meet.google.com/use-jhpg-fkt 

HORÁRIO: das 19h00às 21h 

PRESENTES: 
REPRESENTANTES DO GABINETE  
Chefe de Gabinete 
Alessandro Di Carlo Formigoni 
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ: 
Suplente: 

Maria Sampaio Bonafé 
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE SVMA 
Solange Santos Silva Sanchez 
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
TITULARES:  
Ana Luiza Dalcin Aragão 

AngelaMartinsBaeder 
Elio Jovart Bueno de Camargo 
Luciana Molinari Murakami - Coordenadora 
Maria Angélica Correia de Oliveira 
Milena Saad MaluhyBournellis 
OUTROS 
Murilo Viana - Gestor Local do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da STS 
Butantã 
Elisa Nascimento - Esta nos coletivos de luta ambiental fórum verde permanentes de 
parques praças e áreas verdes / núcleo de arborização , praças e áreas verdes. 
PAUTA PROPOSTA 

A) PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – AÇÕES PARA O BUTANTÃ. 

B) SOBRE A DESISTÊNCIA DE CONSELHEIROS SUPLENTES  

C) ENCAMINHAMENTOS DAS DIFERENTES CARTAS MENCIONADAS (instituto Butantã)  

D) Remoção de arvores instituto Butantã  

E) CEA PREVIDÊNCIA 

F) - PARQUE LINEAR AGUA PODRE G - INFORMES GERAIS 

ITENS TRATADOS 
A) APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR :a Angela colocou duas retificações que foram 

incorporadas e a ata foiaprovada por unanimidade 
B) PLANO DIRETOR DE DRENAGEM – AÇÕES PARA O BUTANTÃ. O Sr. Elioenviou o 

site para que vejamos o Plano Municipal de 
Drenagemhttps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/
cadernos_de_drenagem/FCTH_PDD.pdf 
Elio: precisa verificar as áreas de App porque as obras para abrir o canal 
destroem todas as vegetações que restam nestas áreas. Existe previsão de 
canalização nas nascentes do Jaguaré, perto do cemitério Israelita e também 
no Pirajuçara Mirim estão previstas obras de um túnel ligando da Praça Elis 
Regina para desviar água para o Pirajussarae há um pequeno parque previsto. 
São várias coisas para serem verificadas, tomando cuidado para que não sejam 
destruídos os remanescentes das áreas de App no Butantã. 

Angela: gostaria de entender se já foi encaminhada a proposta, se tem 
licenciamento, quais as secretarias envolvidas, se vai ter audiência publica ou 
consulta publica. 

https://meet.google.com/use-jhpg-fkt
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/cadernos_de_drenagem/FCTH_PDD.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/cadernos_de_drenagem/FCTH_PDD.pdf
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É o plano que a cidade tem que fazer por conta do Saneamento básico, que é a 
Lei 11.445/2007. Nessa Lei que foi incluído em Saneamento básico a gestão de 
resíduos e a exigência de planos de gestão de águas pluviais. Não sabe como é 
o encaminhamento na Prefeitura. Gostaria de entender. A Legislação exige que 

tudo seja feito de forma participativa, que haja consulta pública. 
Angelica gostaria de saber se está do lado norte ou sul da Raposo e Sr Elio 
esclareceu. 
Solange: explicou que faz algum tempo que a Prefeitura vem desenvolvendo 
cadernos de drenagem junto com o CTH. Os cadernos serviram de subsídio para 
a elaboração deste Plano Diretor, mas é ainda um instrumento de 
planejamento. Se a obra for executada, dependendo do porte, deverá passar 
por licenciamento ambiental. Algumas ações estão associadas com outras 
Secretarias, como SVMA. Podemos pedir uma apresentação. SIURB sempre teve 
um caráter conservador e agora que estão começando a pensar sobre soluções 
baseadas na natureza. É importante, como CADES, questionarmos. Essas 
proposições estão feitas por órgãos bastante competentes, como o FCTH 
(Centro Tecnológico de Hidráulica). 
Luciana: entende que este caderno é apenas uma referência, e que depende 
das políticas publicas, que envolvem fatores políticos e financeiros para saber o 
que daquele caderno será executado ou não. As propostas dos cadernos nem 
sempre são levadas adiante. Deveremos olhar e cobrar o que será ou não feito. 
Deveremos olhar o link que Sr Elio mandou e verificar, cobrar dos órgãos 

responsáveis. 
Bonafe: isso é um plano, uma referência, não há como responder aos 
questionamentos da Angela no momento. Reitera o que a Luciana e a Solange 
disseram, pois é apenas um plano e vai falar com SIURB para saber o que de 
fato será feito prioritariamente. Vamos colocar nos encaminhamentos para 
dialogar com SIURB para saber quais as prioridades e quais as previsões de 
projeto. O que sabe de concreto é que as obras do córrego Antonico estão 
como prioridade.  

C) SOBRE A DESISTÊNCIA DE CONSELHEIROS SUPLENTES 
Luciana: disse que a Julia parece que vai desistir. Vai mandar mensagem para 
a Julia para saber se ela vai realmente sair e quem entraria no lugar. De acordo 
com as normas, quando se tem muitas faltas não poderia continuar. 
Bonafe: segundo conversa com a Rute, não tem substituição para quem 
desiste. Os eleitos não têm substituição. Pelas normas deles não tem como 
mudar isso. A dúvida que fica é se titular que desiste pode ser substituído por 
atual suplente. Se a Julia vai desistir ela precisará fazer isso oficialmente. 

D) ENCAMINHAMENTOS DAS DIFERENTES CARTAS MENCIONADAS  

CARTA AO INSTITUTO BUTANTÃ 
Luciana: tinha a carta do Instituto Butantã, a questão do Ministério Público do 
Instituto Butantã e a carta do Centro de Educação Ambiental do Parque 
Previdência.Em relação ao Instituto Butantã, foi feita a solicitação ao 
Ministério Público via rede Butantã, que já acionou o MP referente a isso. É 
preciso verificar se querem entrar também como CADES. 
Angela:lembra que iriam assinar a carta enquanto CADES, se fosse possível, ou 
enquanto Conselheiros. Questionou se não seria interessante enviar enquanto 
CADES ou Conselheiros. 
Mila: lembrou que os Conselheiros assinaram e o Sr Elio reiterou que cinco 
conselheiros assinaram a carta 
Elio: reiterou que fizeram a Cartaao MP foi em nome da rede e dos 
conselheiros. Colocaram todos os problemas O MP respondeu prontamente. O 
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Instituto Butantã não deu confiança. O MP mandou polícia ambiental lá. Esteve 
um técnico do MP fazendo os levantamentos, acompanhados por eles. O que 
estão vendo é que os órgãos ambientais estão dando autorização para o 
Butantã fazer as obras. 

Solange: perguntou ao Sr Elio se está em fase de inquérito no MP.Sr Elio disse 
que sim. Solange disse que Infelizmente essas autorizações foram feitas de 
acordo com as leis vigentes. Tem um grupo em SVMA trabalhando para mudar 
essa legislação, sobretudo para tentar evitar que sejam autorizadas supressões 
naquilo que é previsto como Corredor de Mata Atlântica. Estãotentando colocar 
num projeto de lei para não permitir também supressão nas áreas indicadas 
para parque no PLANPAVEL. Se puderem garantir que corredores de Mata 
Atlântica e outras áreas indicadas para parque sejam preservadas, sem 
autorização para supressão, será um ganho importante. É uma luta. O pessoal 
do licenciamento às vezes, nem consideram aquilo que está posto já no Plano 
Municipal de Mata Atlântica como diretriz. Eles poderiam considerar isso no 
momento de fazer uma avaliação para dar ou não autorização. 
Elio: A verdade é que não existe área disponível no parque do Instituto Butantã 
e querem avançar nas áreas verdes. Estão estudando a possibilidade de outra 
saída porque a Vital Brasil já se encontra com o trânsito saturado. Eles possuem 
uma Fazenda no km 44 da Castelo e lá que deveriam fazer suas instalações. 
Luciana: temos que tirar se vamos fazer algo mais, mas acho que está bem 
encaminhada essa solicitação já com o Ministério Público. Podemos só registrar 

o posicionamento do CADES. Não sabe se precisaríamos entrar com outra 
notificação no MP. 
Angela: acha que pode ser registrado o posicionamento do CADES com essas 
considerações que o Sr Élio falou e das medidas que foram tomadas ou não 
tomadas. Viu um novo plano com outra entrada por trás, só que o Pirajussara 
passa ali. Não se sabe ao certo o que será feito. Viu perto da Faculdade de 
Educação onde tinha o Paço das Artes e está escrito Instituto Butantã. Ao lado 
construíram prédios dos dois lados. O rio Pirajussara passa ali no meio. 
Discutiu-se onde esta avenida cruza o Pirajussara.  
Luciana:.Propos votar se querem fazer essa carta de posicionamento do CADES 
em relação ao que está acontecendo no Instituto. Vamos tirar um 
encaminhamento disso. 
Elio: se propôs a fazer 
Angelica: Colocou que seria uma sobrecarga para ele fazer isso, qto tempo vai 
demandar porque a coisa está rolando. Seria acompanhar, se posicionar num 
ponto específico ao invés de fazer outra carta. Seria o caso de um GT. Não se 
sente confortável em propor outro documento baseado no que já está e fazer 

um retrabalho, quando poderemos soltar apenas uma nota fortalecendo o que 
já está feito. Se for fazer um outro documento, será muito moroso. A coisa está 
acontecendo.  
Ana: concorda com a Angelica pois demora demais e poderia ser algo mais 
focado e mais rápido. Não é o caso de fazer um grupo de trabalho pois 
encompridará as ações 
Angela: acha que deve abrir um posicionamento em relação ao que está 
acontecendo. Reiterar que é difícil estabelecer uma atividade industrial nessa 
área. Isso já tinha sido levado na carta. Não sabe que justifica fazer um grupo 
de trabalho. 
Luciana:colocou que podem se posicionar no sentido de solicitar ao Instituto 
Butantã rever a construção deste pólo no outro terreno que ele possui e que 
somos contra a construção aqui por conta de trânsito, da remoção de 
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vegetação, etc. Deveremos registrar isso em Ata deixando muito clara esta 
posição . Esta ata, como será publicada no Diário Oficial, já funciona como uma 
carta. Essa posição foi apoiada por todos. 
MILA: eles já fizeram muita coisa e não vão desmanchar. É preciso levar isso 

em consideração 
Elio: apóia a proposta da Angelica de aprovar o documento que foi enviado ao 
Ministério Público para que não se precise fazer mais documentos. 
Luciana: temos muita coisa acontecendo e temos pouco braço para fazer tudo. 
Poderemos pedir a carta ao MP assinada pela rede, trazer na próxima reunião, 
ler essa carta e anexar na próxima ata. É uma forma também de publicar 
aquilo. 
Mila: anexar nesta reunião ou fazer uma extraordinária só para aprovar. 

E) CARTA SOBRE O CEA PARQUE DA PREVIDÊNCIA 
Solange: ficou sabendo do plantio de um Jequitibá para retomar o CEA- 
Previdência nas redes sociais. Apesar da notícia ser excelente, havia uma carta 
encaminhada e formalizada para a Secretaria, que não teve retorno ao CADES. 
Mandou um e-mail para a coordenadora da UMA PAZ que é a instância da 
Secretaria que está levando à frente esse plantio, junto com a Subprefeitura, 
dizendo que seria preciso informar ao CADES o que está acontecendo, não só a 
retomada, mas de programas, atividades e projetos a serem desenvolvidos ali. 
Não sabia se havia chegado algo pelo e-mail do CADES. É ruim isso. A Rute foi 
copiada neste e-mail, pois essas atitudes acabam desacreditando o CADES. Foi 

perguntado se a subprefeitura havia sido informada do plantio do Jequitibá. 
Havia um jequitibá no parque que acabou morrendo e foi feito um plantio no 
mesmo local, em parceria com a subprefeitura. 
Bonafé: confirmou que nada chegou no e-mail do CADES e que não foi 
informada sobre o plantio  
Luciana: pediu para Bonafé reenviar o e-mail já mandado, solicitando uma 
posição.  

F) OUTROS ASSUNTOS 
Angelica: os Conselheiros têm que ser informados dos e-mails que enviam e 
recebem. Solicitou que essa reclamação ficasse registrada em Ata. 
Angela: ficou acordado que os encaminhamentos seriam repassados pelo e-mail 
oficial 
Elio: comunicou sobre um curso de 6 dias começando na terça que vem, dois 
dias por semana, lá no CEA. Outra informação é que passou a carta que foi 
encaminhada ao Ministério Público no grupo de whatsapp porque não conseguiu 
passar por e-mail. 
Murilo: amanhã terá um evento sobre arborização 

Luciana: apresentou o Murilo Viana 
ELISA NASCIMENTO: é da zona oeste, mas entrou nessa reunião para se 
atualizar à respeito dessa supressão arbórea do bosque de aproximadamente 
5mil m² do Instituto Butantã. É uma situação grave e que deve ser tornada 
pública. Deu parabéns a todos os Conselheiros do CADES por estarem 
acompanhando essas situações. A interlocução entre as secretarias é difícil, 
uma autoriza a outra não sabe quem autorizou. O CADES tem uma importância 
enorme. Essa pauta é grandiosa no nosso território. Não queremos mais ouvir 
barulho de moto-serra. As nossas árvores devem ser protegidas e assim como 
esse programa que o Murilo apresentou e outros que fomente as ´[áreas verdes 
e que sejam preservadas dentro da técnica. 
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G) APRESENTAÇÃO MURILO VIANA 
Gestor Local do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da STS Butantã 
Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da STS Butantã 
murilo.souza@butanta.spdm.org.br = 11 996886290 

É um problema da Secretaria de Saúde e ele é contratado. 
Esta apresentação será enviada a todos. Já foi solicitada ao Murilo uma cópia 
da Apresentação e ele já enviou. Será anexada a esta Ata. 
 

H) ENCAMINHAMENTOS: 
1) Bonafé verificar junto a SIURB como será o andamento das obras no 

Butantã. 
2) Checar com o a Rute se os suplentes poderão ocupar a vaga dos titulares 

que saíram 
3) Verificar os encaminhamentos das cartas: ao Instituto Butantã, sobre o, 

sobre o Ponto de Economia Solidária. Quanto ao CEA 
PREVIDÊNCIA,reenviar a carta solicitando resposta ao CADES. 

I) PAUTA PARA A PROXIMA REUNIÃO - PARQUE LINEAR ÁGUA PODRE 
 

mailto:murilo.souza@butanta.spdm.org.br

