
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CADES BUTANTÃ 
DATA: 06.MAIO.2019 
LOCAL: PONTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA  BUTANTÃ 
PRESENTES: Solange Sanchez, Maria Bonafé, Luciana Molinari Murakami, Antonio Sabino de 
Souza Neto, Pedro Logiodice, Martha Pimenta. 
Inicio Reunião: 19:00h 
 
Atas de março e abril foram aprovadas por presentes e demais conselheiros via email. 
 
Antonio Sabino, apresenta CEI (centro de estatística e informação) com dados de atendimentos 
e execuções de serviços realizados e a serem efetuados da Subprefeitura do Butantã. Ficou 
acordado que se houver outras dúvidas a respeito destes serviços, números da prefeitura, 
questões específicas e objetivas devem ser enviadas previamente, para posterior agendamento 
de esclarecimentos. 
 
Pedro informa que o GT lixo está caminhando com busca de informações complementares, e 
Sabino encaminhará documento para Loga e Inova, além de passar contatos da secretaria de 
educação e saúde, que já fazem trabalhos em parceria com as concessionárias em regiões 
com problemas de descarte irregular. 
 
Conselheiros discutem sobre temas abordados via whatsapp que muitas vezes são dispersos e 
não dizem respeito a assuntos referentes ao Cades ou a região do Butantã. Ficou acordado de 
na próxima reunião relembrarmos o papel do conselheiro e missão do Cades, de acordo com o 
Regimento Interno aprovado e discutido durante todo o ano de 2018. 
 
Solange sugere que seja montada uma agenda de pautas de pelo menos 03 meses para que 
possamos avançar mais assertivamente nos trabalhos do Cades- BT. 
 
Maria Bonafé solicita espaço para próxima reunião para palestrante Juliana, que trará projeto 
de revitalização de rios, dando assim continuidade ao tema abordado em reuniões anteriores. 
Ela propôs que um plano piloto no córrego da Corveta seja preparado para a implantação de 
projetos apresentados. Para isso seria necessária à articulação de conselheiros do Cades, 
junto com a Subprefeitura, moradores e associações locais para implantação e financiamento 
do projeto. 
 
Luciana faz apresentação e balanço do 1º. Curso de Jardim de Chuva, que contou com a 
presença de 32 pessoas na aula teórica e 25 pessoas na aula prática. A repercussão foi grande 
com os participantes e moradores da região que no dia já solicitaram que seja replicado o 
projeto em demais rotatórias do bairro.  
Luciana informa que gostaria de replicar o curso em mais locais do Butantã, tentando atingir 
todos os 5 distritos, porém será necessário organizar como será financiado o projeto uma vez 
que existem custos de implantação dos jardins. Será marcada reunião com subprefeito para 
discutir possibilidades a respeito. 



Solange informa que haverá dia 14.maio reunião do GT sustentabilidade no Ceu Butantã e 
visita técnica às nascentes do córrego água podre. 
 
Próxima reunião ocorrerá dia 03.junho.2019 em local a ser confirmado. 
 
Encerramento da Reunião: 21.00h 
 


