
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM SISTEMA VIRTUAL DO

CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL E CULTURA DA PAZ DO BUTANTÃ – CADES-BT, COM INÍCIO

ÀS 19:00 E TÉRMINO ÀS 20:30, DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022

PRESENTES:

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ:

Titular:

Antonio Sabino de Souza Neto

Suplente:

Maria Sampaio Bonafé

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DE SVMA

Solange Santos Silva Sanchez

RESPONSÁVEL PELO CADES REGIONAL DO BUTANTÃ -  SVMA

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

TITULARES:

Ana Luiza Dalcin Aragão

Angela Martin Baeder

Elio Jovart Bueno de Camargo

Julia PedoteLourenção

Luciana Molinari Murakami

Maria Angélica Correia de Oliveira

Milena Saad MaluhyBournellis

SUPLENTES:

Ana Lucia Aurelio

ATIVIDADES – ASSUNTOS TRATADOS

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO

Luciana foi escolhida para coordenar a reunião.

APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR

Aprovada por todos os presentes

DEMISSÃO DE REPRESENTANTES SUPLENTES

A Suplente Clarissa de Freitas Benevides da Costa pediu ao Sabino por e-mail para sair

do CADES por conta de atividades profissionais na USP.

A suplente de SVMA Renata Almeida Alves de Lima pediu informações para Bonafé de

qual o procedimento para sair do CADES. Ela é Gestora do Parque Alfredo Volpi e tem

outras atribuições, de forma que não consegue acompanhar as atividades do CADES, A

orientação é a de que ela fale com a Rute e que o Secretário indique outra Suplente

Foi levantada a questão da substituição do Suplente que sai, pelos próximos

classificados.



Elio sugeriu que sempre possamos convidar os suplentes não atuantes para participar.

DEFINIÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO – MODALIDADE E LOCAL

Será feita a tentativa de uma reunião híbrida (para os que não puderem participar

presencialmente) e a sede será sempre na Sala Butantã, na Subprefeitura Butantã.

Sabino colocou que as tentativas de se fazerem reuniões híbridas não foram bem

sucedidas, mas que podemos tentar. Bonafé colocou da dificuldade de sair à noite e

do aumento do preço dos combustíveis, sendo favorável a reuniões virtuais ou

híbridas. Luciana sugeriu que se intercalasse online e presencial.

DISCUSSÃO DE REGRAS PARA TRABALHAR NO WHATSAPP

Ana propôs que se mantenha no grupo apenas conselheiros, representantes do poder

público e suplentes, o que todos concordaram

E-MAIL OFICIAL DO CADES

Foi solicitado pela Coordenação de SVMA que o CADES-BT tenha um e-mail oficial que

já foi criado: cadesbt@smsub.prefeitura.sp.gov.br. Terá que ser definido quem terá

acesso a este, uma vez que não temos Coordenador nem Secretário, exigências que

constam no Decreto mas que, por falta de pessoal, não temos essas pessoas definidas.

EXISTÊNCIA DE UM LINK PARA AS REUNIÕES VIRTUAIS OU HÍBRIDAS

Luciana colocou da necessidade de ter sempre o mesmo link para as reuniões virtuais

para que as pessoas saibam com antecedência.

DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES

Ana colocou que: todas as reuniões são abertas mas que o link quando for virtual não

seja divulgado, pois certos grupos tem muitas pessoas.O link deverá ser enviado

somente a quem quisermos convidar. Luciana colocou que a Rede Butantã poderá

sempre participar. Angélica colocou que a rede é uma fomentadora de assuntos e que

não tem cabimento cercear a participação de pessoas que são do nosso território. A

rede faz o papel de grupos que estão articulados com o meio ambiente com

discernimento e com responsabilidade com relação ao território. Mila complementou

que as reuniões têm que ser abertas para o território. Angela colocou que tem que ser

grupos que tem questões socio ambientais para colocar, então, não pode ser colocada

em qualquer grupo. Colocar uma síntese da Pauta. Os assuntos deveriam ser colocados

antecipadamente para serem incluídos na pauta. Ana Lucia colocou que a reunião é

pública e tem que ser divulgada para que as pessoas possam comparecer. Bonafé

colocou que as questões poderiam ser postas antecipadamente por e-mail para que,

se pertinentes, sejam incluídas na pauta. No regimento interno é mencionado o

tempo para as pessoas trazerem solicitações ao CADES. É preciso reservar um tempo

para as pessoas trazerem solicitações ao CADES e colocarem suas questões. Angela

propõe: poderíamos divulgar as reuniões ordinárias nas últimas quartas feiras do mês,

pelo email e quem participar, pode mandar um email (tanto virtual quanto

presencial.). Na divulgação, seriam divulgados os pontos principais de pauta.

Aprovada esta proposta.

ENCAMINHAMENTO DA CARTA

mailto:cadesbt@smsub.prefeitura.sp.gov.br


Luciana pergunta se pode encaminhar a carta (referente-ao antigo Centro de

Educação Ambiental e do Orquidário do Parque da Previdência . Solange fez alguns

ajustes lá no drive mesmo.

DOCUMENTOS CRIADOS NO GOOGLE DOCS

Luciana: criou vários documentos para andar com algumas questões, como os GTS de

trabalho e a questão da comunicação. A comunicação pode ser um GT. Vamos tentar

trabalhar mais estes GTs. Colocaram aqui de planos de trabalho

CRIAÇÃO DE GRUPOS TÉCNICOS GTs

PLANOS DE TRABALHO CADES 2022 1-

RECUPERAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEA PREVIDÊNCIA

PRESERVAÇÃO MATA ESMERALDA 3-

CANALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CÓRREGO ANTONICO

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE REVISÃO DE PLANO DIRETOR 5-

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PLANPAVEL .

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

GT CAXINGUI (colocado por Ana Aragão)

PROJETO AUMENTO PARTICIPAÇÃO POPULAR CADES

1- Criar redes sociais do CADES BT , INSTAGRAM e FACEBOOK, divulgando reuniões,

ações ,etc… 2- Criar mailing de email/ cadastro de pessoas que já procuraram Cades e

participaram de reuniões para informar sobre novas reuniões e pautas. 3- Criar grupos

específicos de movimentos sociais de conservação ambiental no Butantã. (listas só de

encaminhamento de agendas?) Ex.: nascentes; remanescentes de mata e áreas verdes

etc.

Angela sugeriu a comunicação dos grupos com a Câmara

Luciana disse o caminho pode ser o CADES, mas não cabe ao CADES articular

movimentos.. O CADES existe para trazer as coisas à luz de alguma forma

Sabino falou: sobre o Centro de Educação Ambiental Previdência, pediu pra gestora do

parque Alessandra que fotografou e passou para o Paulo Vitor, Subprefeito.

Ana vai passar informações sobre o prédio do morro do Querosene e perguntou se o

CADES pode apoiar.

Luciana propôs organizar os grupos que têm interesse em ter conversa conjunta



SOBRE O PLANPAVEL

Solange esclareceu que a minuta final do PLANPAVEL foi encaminhada para a Comissão

Especial de Acompanhamento do CADES. Dia 04/05 haverá uma reunião com

Esta Comissão l e depois o Plano deguirá para o CADES Municipal para a sua aprovação

e posterior publicação. O PLANPAVEL incorporou a proposta de implantar parque na

área da Mata Esmeralda, assim, a Carta que será elaborada pela comunidade

reforçará e legitimará a proposta do Plano.

OUTROS ASSUNTOS

Luciana comentou que está saindo a gestora da CHÁCARA DO JOCKEY. Está se

inscrevendo no Programa Socioambiental Da UmaPaz. Estão convidando pessoas para

ver como desenvolver projetos socio ambientais no território. A Uma paz está

promovendo. O sr Elio está lá

Ana queria comentar que foi pegar umas informações com a Cecilia do Morro do

Querosene e viu um documento com relação ao empreendimento que está sendo feito

lá. Acha que há uma mudança de postura da prefeitura interessante. A prefeitura está

pedindo para que a procuradoria, SMUL pedindo pra procuradoria para que encaminhe

um documento pedindo para que as obras parem até que fique provado se tem ou não

nascente. Estão vendo que todos estão reagindo às questões ambientais e estão

acatando

Solange não diria que é uma mudança de postura, pois existem técnicos zelosos pela

legislação e que têm que enfrentar um mercado imobiliário voraz. Essa voz tem que

ser ouvida e, se passou no licenciamento, isso vai ser judicializado pelo Ministério

Público.

Ana colocou que sabe que muitas pessoas são preocupadas com o meio ambiente mas

a gente sabe que tem e tem o outro lado que estava sendo desconsiderado.

Elio colocou outro ponto, das áreas verdes e muitas que estão fora e não estão

previstas para serem parques e questionou como poderemos salvar essas áreas, quais

as saídas pra isso. Lembrou também que no CADES passados tinha um grupo de

detritos e que não podemos perder o trabalho que foi feito.

Solange explicou que o PLANPAVEl abarca tudo isso e tem ações previstas para praças,

parques, várzeas e demais áreas verdes. Reforçou que este Plano vai orientar a

Prefeitura para  a gestão destas áreas, com representação da Sociedade Civil e dos

órgãos da administração municipal.

Elio disse que as áreas verdes particulares também estão sob ameaça

Solange disse que também existem instrumentos voltados para essas áreas.

Angela tem interesse em participar assim como a Mila e o Elio da questão dos resíduos

sólidos

Angelica disse que o projeto construído na gestão anterior é muito condizente com a

agenda 2030 e com os pontos viciados no Butantã. Somos apenas 16. A semente foi

plantada, mas precisa gerar frutos melhores na região.

Luciana: podemos encerrar

Angelica abordou a questão da revisão do Plano Diretor tem sido muito intensa, uma

grande disputa, com reuniões de 4, 5 horas e ela está na comissão da revisão do Plano

Diretor, pela CMPU e na próxima reunião vão abrir uns 5 minutos para falar do

processo e como podemos incidir no território. Vai fazer um relato pontual do que o

conselho está tratando, como acompanhar e como vão ocorrer as oficinas e tem o

Movimento São Paulo pela vida que envolve mais de 500 entidades. Foi feito um

terrível embate. Temos o desafio de construir a revisão ate julho. Vai mandar um



relato para o CADES e para o Conselho Participativo. Sintetizar para que as pessoas

possam ter interesse

Bonafé mencionou o link no Participe Mais e comentou está muito direcionado.

Solange complementou que Maria Angelica e Sergio Reze sempre fizeram a diferença.

Desde a primeira tentativa de revisão do PDE, ainda em 2006/2007, teve um

envolvimento cada vez maior das pessoas, que pouco a pouco foram se apropriando

desses planos e políticas, que têm conteúdos técnicos, às vezes super áridos.

Agradece por não desistirem de enfrentar um tema como este

Elio ressaltou que a Angélica além do PDE teve uma participação no plano

orçamentário.


