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  CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – JABAQUARA  

Biênio 2018/2020 

 

Local: Subprefeitura do Jabaquara                                Data: 21/01/2020 

Horário: 18:00 às 20:00hs 

Presentes:  

Joice Adriana da Silva – Representante do SubPrefeito do Jabaquara  

Sonia Joana Jabur Salomão - Conselheira Supl. Representante da SVMA 

1º Secretário, Janio Coutinho  - Conselheiro CADES 

2º Secretário, Luciano Matias   - Conselheiro CADES 

José Luís Assis Silva – Conselheiro CADES 

Patrick Augusto Silva - Conselheiro CADES 

Izildinha Souza Santos- Conselheira CADES 

Shindi Kiota - Conselheiro CADES 

Convidados: 

Deise Medeiros Nunes Oliveira – CADES Ipiranga 

Thiago Luiz S. Santos – CADES Ipiranga 

Francis Kanô – AJA  - Associação Amigos do Jabaquara 

Expediente:  

1º Secretário, Janio Coutinho: Reunião do Cades dia 21/01/2020 autorizado a 
gravação da reunião pelos presentes.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: Começando nossa reunião 
tenho que dizer que devemos ter uma questão. Precisamos ter alguma forma 
de agilidade para aprovação da ATA para que possa se publicar. O Chefe de 
Gabinete me contatou sobre essa necessidade e eu já comentei com o Janio 



    
sobre isso. Existe a metodologia do envio por e-mail, e gostaria de saber em 
que situação está o envio da ATAS? Alguma pendência? 

1º Secretário, Janio Coutinho: na data desta reunião já foram enviadas por e-
mail para todos os Conselheiros as ATA’s anteriores, após a aprovação nesta 
reunião lhe enviarei pedido de publicação. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: sei que o Janio retomou a 
atividade de emprego e se torna mais dificil o tempo para fazer as ATA’s mas 
como falei, existe uma solicitação do Gabinete para que não se demore muito 
para a atualização das publicações das ATA’s. 

1º Secretário, Janio Coutinho:  o que posso falar como 1º Secretário é que 
realmente estavamos até a reunião passada, com a pendencia das ATA’s de 
Novembro e Dezembro. Entendendo isso realmente ser um atraso que 
atrapalha, eu fiz um esforço e as encaminhei aos Conselheiros e está zerada a 
pendência. Acredito que como falei, foram enviadas todas de 2019 e estamos 
na primeira reunião do ano, e estaremos em dia com a aprovação e 
consequente publicação. Vamos tambem gerar esforços para não atrasar esse 
processo. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: neste final de ano passei por 
um processo desgastante de cobrança de publicação de ATAs e iniciei a 
revisão das ATAs tanto do Cades-ja como do Conselho Participativo, que atuo 
tambem. Peço a compreensão de todos e agilizarmos o que for possível. Outra 
questão foi a saída do Cláudio Nascimento da titularidade da representação da 
SVMA, e que entrei em contato com Secretaria e falei sobre esse assunto com 
a Maralina do setor CGC, que me informou que o nosso titular da 
Representação da SVMA aqui no Cades- Ja será o Paulo, que é administrador 
atual do Parque do Nabuco. Ainda não foi publicado em Diário Oficial, mas na 
próxima reunião ordinária já devemos ter a presença dele, e a Sonia se 
mantem na Suplência. Tambem temos a questão dos crachas, que em contatos 
anteriores com alguns conselheiros, talves tenha havido um mal entendido no 
assunto, ou não me expressei bem ou não fui entendida. O que posso voltar a 
falar pra vocês é que o Conselheiro Participativo tem um crachá, que é 
gerenciado pela Secretaria de Governo. Mesmo ele não tendo o valor de 
documento eles fazem essa emissão. A Secretaria do Verde, não adota esse 
procedimento de emitir crachas. Maralina do setor CGC, tambem me enviou 
por e-mail assuntos referente ao Cades-ja que passo a ler a todos, com o 
auxilio da Sonia, segue: 

“Prezada Joice, bom dia  

A partir do segundo semestre de 2019 passamos a realizar algumas ações para 
a organização dos Cades Regionais, desde reuniões com os interlocutores 
para comunicação dos fluxos necessários nas reuniões, como a realização dos 
fóruns com inúmeros temas para levar aos conselheiros. Uma das ações mais 
importantes a nosso ver seria a organização dos representantes da SVMA nos 
respectivos Cades, pois, como é sabido, há muita dificuldade na administração 



    
pública de ter pessoal que consiga cobrir todos os terrritórios, e isso se deve a 
vários motivos, um exemplo disso é o grande número de servidores que se 
aposentam. No entanto, é algo que temos que cumprir, assim, lhe comunico 
que no dia 15 estaremos realizando uma reunião com um grupo de servidores 
que serão indicados para representar a SVMA nos Cades. Essa reunião é de 
alinhamento, de estrutura e funcionamento dos Cades Regionais e 
apresentação do fluxo de acompanhameto nas respectivas reuniões. Desse 
modo, esperamos ter em breve a indicação do representante para o Cades 
Jabaquara. Dando tudo certo, já enviaremos o representante na reunião do dia 
21, ou, o mais tardar na reunião de fevereiro. Aproveito a oportunidade para 
registrar que, conforme conversa por telefone, é política desta Secretaria não 
fornecer crachás aos Conselheiros. Isso se deve ao uso indevido do mesmo 
por alguns, o que acaba por prejudicar os demais. O que recomendamos é 
que, se houver alguma atividade em que o conselho delibera que um 
determinado conselheiro represente o Conselho em um determinado evento, 
para estritamente aquele evento, se faça um ofício/autorização para que o 
mesmo seja o representante do Cades Regional. Há que se deixar claro no 
documento que o mesmo só tem validade para aquele dia, horário e evento. 
Isso é para que todos sejam resguardados, tanto sociedade civil quanto poder 
público. Cada Conselho na cidade de São Paulo, tem sua característica e é 
conduzido por uma deteminada pasta. No nosso caso, nossa pasta não tem 
orçamento para, por exemplo, fornecer condução, lanches, camisetas e afins à 
exemplo de outros conselhos que são conduzidos por pastas que conseguem 
ter o orçamento também para estes fins. Vamos nos falando e aparando as 
arestas na medida do possível. Abraço. Maralina Matoso” 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: Com essa mensagem da 
Maralina do CGC acho que tiramos várias dúvidas sobre alguns 
questionamentos anteriores. 

1º Secretário, Janio Coutinho: Gostaria de dar a palavra aos nossos 
convidados para sua apresentação, dizer seu vinculo com o meio ambiente, e 
tudo mais que quiserem falar: 

Deise Medeiros Nunes Oliveira - Cades Ipiranga: Boa noite, meu nome é 
Deise. No final do ano, me candidatei ao Cades Regional Ipiranga e fui eleita 
Conselheira. Bem para me apresentar posso falar que sou aposentada e 
começei a participar de grupos sobre meio ambiente, como o Muda Ipiranga e 
Muda Mooca e conhecei o cades e me candidatei para ajudar nas questoes do 
meio ambiente. Como praças, as ruas, as arvores, que precisam muito dessa 
atuação. 

Thiago Luiz S. Santos - Cades Ipiranga: Boa noite, eu tambem fui eleito pelo 
Cades Ipiranga juntamente com a Deise, formamos um coletivo que se chama 
Muda Ipiranga, vinculado a Horta da Saúde, e nisso nos mobilizamos para 
fazer algo ambiental para o Ipiranga. Atuo com plantio, compostagem.  

1º Secretário, Janio Coutinho: e como souberam da nossa reunião? 



    
Thiago Luiz S. Santos - Cades Ipiranga: recebemos a informação do nosso 
secretario, que recebeu o convite do Luciano Matias para a gente particpar. Eu 
e Deise viemos nesse convite. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: o coletivo que vocês 
participam tem esse nome no sentido de Muda para melhor, ou Muda de 
árvore, por exemplo? 

Thiago Luiz S. Santos - Cades Ipiranga: é no sentido de muda de árvore. No 
sentido do plantio de arvores mesmo.  Ele surgiu por Danilo Ifone, que é um 
ativista ambiental, que fundou o Muda. Através dele outros coletivos se 
aproximaram da ideia, como o Ipiranga, Itaquera, Vila Leopoldina, Bixiga, 
Ermelino Matarazzo. Eu participo desse movimento. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: nesse trabalho existe algum 
trabalho de conscientação da comuidade? 

Thiago Luiz S. Santos - Cades Ipiranga: com certeza. A gente envolve a 
comunidade nas atividades do Cades. Fazemos um trabalho de divulgação do 
manual de arborização da SVMA, que tambem envolve tecnicos, para se fazer 
um trabalho bem consolidado. Este ano, como já tivemos ações no ano 
anterior, este ano faremos açoes de manutenção do que foi plantado. 

1º Secretário, Janio Coutinho: também estamos aqui com o convidado Francis, 
que tem a palavra. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: para os que não me 
conhecem sou Francis, fundador da Associação Amigos do Jabaquara, da 
horta comunitaria do jabaquara, participamos do plantio global, em heliopolis. 
Visitamos esses locais ate mesmo para saber como funciona. E hoje vim 
participar da reunião com uma questionamento, que seria o porque o Cades 
Jabaquara não participa nas açoes coletivas, juntamente com o Cades Vila 
Mariana, Vila Prudente, Ipiranga, Moóca todos esses cades participam de 
atividades, e lá existe a troca de técnicas, e de atividades, onde aprendemos 
melhor. Inclusive esses cades participam do Verdejando, promovido pela rede 
Globo e todos esses coletivos participam. É bom porque vemos na prática 
como é que pode ser aplicado, e trazer pra dentro de nosso bairro essas 
ações. Uma de minhas duvidas é perante o relatório de atividades de 2019 e 
saber o que fizemos no neste ano? Eu participei de uma atividade  de plantio 
em comemoração ao dia da arvore no Ceu Caminho Mar e lá havia alguns 
conselheiros. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: todas as açoes e atividades 
do Cades-ja são divulgadas amplamente no site da Subprefeitura do 
Jabaquara, onde se menciona todas as ações. 

Conselheiro Patrick: mas o que o Francis esta falando, é questionando ações 
diferentes. As açoes que tivemos ate agora foram deliberações, o Francis traz o 



    
exempo do que o cades vila mariana e ipiranga faz, são ações na comunidade. 
Indo a campo. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: por exemplo, qual a 
participação do cades jabaquara no Parque do Nabuco? Vai haver uma reunião 
no final do mês, do Conselho Gestor do parque e o que se tem feito lá? Lá 
existia o problema de limpeza no aquário, o que foi feito lá? Eu tentei via 
Subprefeitura e me falaram que lá a responsabilidade é da SVMA. Mas se 
poderia mandar um oficio para Secretaria solicitando alguma coisa. Eu penso 
que se no cades, onde existe uma representação da SVMA, ele tambem 
poderia levar essa demanda pra dentro da secretaria. O que esta se fazendo 
no Parque Lina e Paulo Raia, deixamos a cargo do Itaú tomar conta e a cargo 
da escola de música que tem lá dentro? A demanda que você recebeu da 
criação de uma horta comunitária na Vila Santa Catarina, quantos conselheiros 
sabem o que aconteceu? A Joice recebeu a demanda. O Claudio da CRSANS, 
me chamou, porque sabe que nos tocamos o projeto da horta e me convidou 
para uma visita. Fomos fá fazer uma visita técnica, saber das necessidades, 
ate falei com a Joice sobre os cilindros. Trouxemos um oficio da Associação 
solicitando terra e adubo. Qual foi a resposta? Soube que foi pedido apoio do 
adubo para politicos. Eu ajudei no plantio e na adubação lá e não vi ninguém 
do cades. Eu convidei o Shindi para conhecer a horta e falei a ele que isso que 
o cades deveria fazer. O João das Virgens fez uma demanda pra mim, a 
comunidade da Alba esta fazendo demanda pra mim. Eu indico para 
procurarem o Cades, mas eles não conhecem o cades. 

Conselheira Izildinha: uma coisas que eu acho que o cades não tem 
divulgação. Ninguem conhece o cades. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: como vocês do ipiranga 
souberam da reunião? Luciano Matias divulgou pra vocês e vocês vieram. Ali 
na Lagoa Aliperte, eles agora irão fazer lá um piscinão. E existe ali um 
condominio que está devastando o meio ambiente. Eu pergunto, o cades tá 
olhando se está havendo compensação ambiental? O Jabaquara no mapa da 
SVMA é uma zona cinza, porque estamos com pouco verde. 

Conselheiro Patrick: principalmente na região periférica, como Vila Clara. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: se nos somos uma area cinza 
nestes lugares, não adianta querer plantar no Parque do Nabuco, porque lá já 
tem muita coisa plantada. No bairro a Subprefeitura tem feito obras de 
rotatorias, e fazem nelas um plantio. Isso é demanda de quem? Da 
Subprefeitura, dos municipes ou do Cades-ja? Pra vocês verem, eu fui pedir 
terra pra fazer terraplanagem na horta, fui pedir num canteiro de obras, e a 
coordenadora ambiental de lá foi pedir pra gente da Associação fazer uma 
palestra, para os trabalhadores. Eu posso ir, mas eu gostaria que o Cades-ja 
estivesse junto, e que tambem ele mesmo fizesse palestras em escolas, centro 
cultural para gente montar essas atividades. 



    
Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: vamos dar um 
encaminhamneto, como o Cades-ja é um órgão consultivo eu acho que o 
Conselho pode deliberar as ações que irão fazer, que irão participar, e isso tem 
que vir de vocês. Isso tudo que o Francis trouxe, é uma questao que o Cades-
ja tem que se organizar numa estratégia, e envolver os vários GT para 
organizar as ações. 

Conselheiro José Luís: exatamente. Parece que estamos num pequeno lapso. 
O Cades-ja é um órgão consultivo, mas consultivo para os temas que chegam 
a nossa mesa. Então, o que conversamos na última reunião de Dezembro que 
o Cades-ja não foi demandado em nada pela Subprefeitura. A questão de 
termos demandas no GT da zona de amortecimento, como havia demandas 
nos GTs de outras gestões, como o GT de Arborização, nos não conseguimos 
com a demanda de trabalho do ano passado, organizar os Gts e por 
prioridades de cada GT. Nós em Dezembro fizemos um balanço e nós estamos 
com dificuldade de instruçao, de orientacao. Nós vimos e presenciamos a 
bateção de cabeça da SVMA, nos vimos e presenciamos uma bateção de 
cabeça inter-secretarias. E o que a gente conseguiu fazer o ano passado foi 
conhecer melhor os meandros dessas dificuldades, as descontinuidade e os 
furos de planejamento, de recurso e de suporte. Então como representante da 
sociedade civil eu morador do parque jabaquara, fui fazer duas falas públicas, 
na Vila Campestre e na Praça giancole, enquanto falava, falava tambem do 
Cades-ja, dei o melhor que tinha,  mas eu não sinto que possamos ser 
cobrados de nada. Agora fizemos no ano passado uma solicitação de planos 
de atividade de anos anteriores das gestões, das demandas reprimidas, ou das 
demandas históricas. Não obtivemos resposta alguma, portanto não dá pra 
gente partir de uma demanda real, porque a gente não sabe qual são. Mas a 
gente entende que existe demandas inúmeraveis seja por questoes de meio 
ambiente voltadas questões de fauna, arborização, residuos, poluição, 
saneamento, drenagem e muito mais. Eu trouxe inclusive relatórios sobre a 
area que o Francis comentou, que é a Lagoa Aliperti, que faz parte de um 
relatório de meio ambiente e saúde, feito na localidade da avenida Água 
Funda. Então, em fim a gente é um conselho reorganizado, e agora estamos 
em condiçoes de fazer um plano de ação em 2020, poque o ano de 2019 foi 
um ano de aprendizagem. Eu me sinto representante no grupo, nos não 
tivemos mais chances de atuação. Eu acolho as espectativas do Francis, e  ele 
como presidente da Associação Amigos do Jabaquara,  reconheço um valoroso 
agente,e gostaria que houvesse iguais, nos outros 35 bairros do jabaquara. 
Não podemos esquecer disso, temos outros 35 bairros e precisamos entender 
as demandas deles todos. Entao eu queria que a gente partisse desse dado de 
realidade, para não cairmos no abismo de nenhuma decepção colocada. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: gostaria de dizer ao Francis, 
que agora tambem faz parte do Conselho Gestor do Parque do Nabuco, que 
conforme decisão do Conselho, toda documentação, todas as ATAs e Oficios 
das nossas atividades, estão em arquivo, para livre consulta dos municipes, 
dos conselheiros e interessados. Todas as ATAs tambem encontram-se 
publicadas, e disponíves no site do Cades da Subprefeitura. Eu tenho esse 
trabalho feito a partir de 2018 quando entrei na Subprefeitura, outros anos 



    
anteriores, em que não estava, não posso me responsabilizar por falta de 
relatórios ou açoões. Mas a partir desse ano, tem toda documentação de tudo 
que foi feito para quem quiser ver. Quando essa gestao assumiu em 2018 a Ex 
conselheira Gessonilda, se dispos a apresentar um balanço do que tinha sido 
planejado e foi optado que o cades nesta gestão iria atender as demandas que 
iriam aparecer e continuar as que estivessem paradas. Quanto a atuação do 
Cades-ja, posso dizer que vocês avançaram muito, quanto a questão técnica. 
Tenho conhecimento de Conselhos que não fizeram um oficio. Conselhos que 
não deliberaram nenhum assunto para gerar um oficio. Nesta questão técnica 
eu dou parabéns pra vocês. Apresentei o relatório de dialogo aberto e deixei 
claro que o cades-ja com suas 12 reunioes e mais algumas extraordinárias, nós 
avançamos na questão do Regimento Interno, todos os oficios gerados foram 
deliberados pelo Conselho. Talves não se consiga ter essa percepçao, mas 
com certeza eu deixo claro que houve avanço. 

Conselheiro Izildinha: mas o Regimento foi aprovado? 

Conselheiro José Luís: sim, ele foi aprovado por nós. O que queremos saber é 
se ele foi publicado, se o departamento juridico da SVMA abalizou que estava 
tudo de acordo e dando seu parecer.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: se ele está parado, deve-se a 
uma questão administrativa. O importante é saber que todos os oficios, desde o 
primeiro ate o último, foram encaminhados e tiveram um retorno.  

1º Secretário, Janio Coutinho: eu posso atualizar vocês sobre como está o 
andamento do Regimento Interno. Esta de que forma? Nós estamos parados 
nessa questão por uma questão burocrática. Na remessa do Regimento Interno 
para a SVMA, onde o juridico iria dar seu parecer que está dentro dos 
paramentros da lei, ele seria retornado com essa indicação ao Subprefeito, que 
iria assiná-lo e publicar as alterações que fizemos. Ocorre que houve uma 
questão administrativa, que foi ao ser enviado a SVMA o Regimento Interno, 
não foi acompanhado da ATA que fez as alterações. Portanto eles devolveram 
não porque havia alguma irregularidade, mas sim pela falta um componente da 
ATA de votação das mudanças. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: o Claudio fazendo o papel de 
analista pela SVMA devolveu essa SEI pedindo o acréscimo da ATA, o que foi 
enviado. 

1º Secretário, Janio Coutinho: sim. E agora nos encontramos com esse 
problema. Porque em razão da descontinuidade do Claudio como 
representante titular da SVMA no Cades-ja, e a demora na indicação de uma 
outra pessoa, nos não sabemos como esta a análise, nem quem está fazendo 
essa analise na SVMA. E nesta primeira reunião de Janeiro, é o momento de 
solicitar uma posição da SVMA. Sabemos que o Paulo, que é Gestor do 
Parque do Nabuco será o novo titular na representação da SVMA, e sua 
primeira missão será levantar isso pra gente. 



    
Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: na verdade  o que se quer, 
é saber se o Regimento Interno foi formalizado, é isso? 

1º Secretário, Janio Coutinho:  o rito que se pede agora, é a devolução do 
processo de Alteração do Regimento Interno à Subprefeitura, dando o parecer 
que está de acordo com a lei de criação do Cades,  para que o Subprefeito 
possa assinar. 

Conselheiro José Luís: repercutindo a fala do Janio, nos da sociedade civil 
solicitamos que nosso esforço em fazer as mudanças no Regimento Interno,  
seja regulamentado. Esse atraso, é uma falha da equipe de retaguarda da 
SVMA. Neste sentido, sinto que na manifestação do Francis, muitos aspectos 
das cobranças, são de competência da Subprefeitura, não exatamente dos 
Conselheiros. Então me parece que a gente precisa ajustar isso. Porque já na 
ATA de Novembro, menciono a pagina 8, onde a Joice questiona como 
poderiamos receber informes da Amlurb quanto ao PGIS. Bem como outras 
questoes de pendências em limpeza publica e manejo de resíduos nesse ponto 
a gente tava dizendo que existe muitos extravios de residuos , seja na bacia do 
Rio Ipiranga, seja na bacia do Tamanduatei, ou seja, na bacia do Pinheiros por 
conta das falhas dos serviços e pendencias da Amlurb. Então toda questão 
prática, precisaria ser mais bem assessorada pela zeladoria, que é a 
Subprefeitura, e pela SVMA. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: perguntaram o nome 
completo do Paulo, novo representante titular da SVMA, é Paulo Sergio da 
Silva atual administrador do Parque do Nabuco. Eu tambem queria colocar que 
questões do Regimento Interno é importante, levantar pendências das 
demandas passadas que estajam reprimidas é importante, mas a gente não 
pode deixar de fazer oque podemos fazer agora. Veja, quando o Claudio 
participava do Cades-ja mediante dialogo com ele, conseguimos o plantio de 
28 arvores na praça Serafina Giancole. Com sua saida perdeu-se esse contato 
dentro da SVMA. Eu tenho uma demanda de plantio numa praça na Vila Clara, 
pela nossa experiência da Horta do Jabaquara, nos chamaram. Por uma 
emanda parlamentar, a Subprefeitura realizou a praça, e vieram pedir meu 
apoio. Eu sou então um pseudo Cades. E eu gostaria que o Cades-ja fizesse 
isso. Que eu pudesse falar pras pessoas que viessem aqui que se ajudaria a 
plantar essa árvore. Porque Ipiranga, Vila Mariana, Vila Prudente, Mooca eles 
plantam 200 árvores. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: essa demanda que você poe 
como sociedade civil, trazendo ao Cades-ja. Voce está trazendo isso como 
demanda? 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: sim. 

Conselheiro Patrick: essas questoes de nossa participação prática eu tenho 
falado ha muito tempo. 



    
Conselheiro José Luís: mas o GT de arborização era composto na gestão 
anterior pelo Shindi, e você Patrick, como engenheiro agronomo pode compor 
agora esse GT e levar melhor essas questões. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: o que a gente tá levantando 
aqui, das vezes que venho aqui, sempre vejo a mesma coisa. Como a Joice 
falou, tem evolução do conhecimento tecnico, tem. Mas acho que pra 
sociedade não se está mostrando nada efetivamente. 

Conselheiro José Luís: estamos mostrando sim. Estamos mostrando que existe 
um lapso entre SVMA e a zeladoria da Subprefeitura. Temos que lembrar que 
essa deficiência é grotesta no municipio mais rico do estado. 

Francis Kanô, Associação Amigos do Jabaquara: volto a falar, aqui o pessoal 
do Ipiranga, eles fazem coisas e a Prefeitura é a mesma 

Conselheiro José Luís: mas você esta partindo de um presuposto de fazer uma 
critica, ao que você acha que deveriamos ter feito.  

1º Secretário, Janio Coutinho: eu acho que esse debate que estamos iniciando 
estamos permanecendo nele. Eu acho que a manifestação do Francis que é 
uma pessoa que faz parte do meio ambiente do Jabaquara, integrante do 
Conselho Gestor do Parque do Nabuco e atuante no meio ambiente, tem que 
servir pra nós como um alerta e um estímulo em nossa melhoria. Acho que 
estamos entrando num debate de cobrança de atitudes e defesa e justificativa 
de posiciomanento. Nós temos que entender sua manifestação. Mas tenho que 
dizer, até mesmo por constar na ATA de Dezembro, a nossa intençao em 
melhorar a nossa organização e nosso planejamento. Consta em ATA que em 
2020 nos propomos a um rol de atividades, onde nos vamos atuar. Foi 
mandado por e-mail a todos, confirmando essa intenção, um rol de 13 itens que  
o Cades se dispoe a estar presente na comunidade. Mas nos temos que 
compreender o que é a atuação do Cades-ja. O Cades-ja é um intermediario 
entre a sociedade civil e o governo, representado pela Subprefeitura e a SVMA, 
no que diz respeito ao meio ambiente. Nós somos um Cades regional e nossa 
area de atuação é o Jabaquara, tambem no que diz respeito ao meio ambiente. 
O Conselho é composto por várias pessoas de açao ambiental. Sempre 
estamos falando sobrre isso, entendo o nosso Cades-ja como multi-faceta. 
Temos agronomo, pessoa especializada em residuos sólidos, gestão ambiental, 
horta e etc. Então as pessoas que compoem nosso Conselhho, Francis, não 
necessariamente tem a característica de um presidente de ONG. Porque o 
presidente de uma ONG, alias como você fez, você arregaça as mangas para 
ajudar no plantio de árvores, como houve no Ceu Caminho do Mar, que no dia 
da arvore, onde eu e o Shindi tambem estavamos, ajudando no que a gente 
podia. Como você vê, o Conselho é composto por uma série de componentes, 
onde é de grande valor tambem a pessoa que se preocupa com a parte do 
planejamento, a parte burocrática do Regimento Interno, a parte de organizar 
os melhores caminhos para encaminhar um oficio para chegar a um objetivo. E 
finalizando, oque o distrito do Jabaquara tem que entender de um cades? 
Vamos de novo ilustrar o exemplo do Ceu Caminho do Mar, onde eles 



    
mandaram um oficio para a Associação Amigos do Jabaquara, do Francis, 
pedindo apoio nas comemorações do dia da arvore. Ora, um órgão municipal, 
que esta vinculado a secretaria municipal da educaçao, e eles não sabiam que 
esxiste um órgão, vinculado a SVMA, que é o Cades-ja, que faz suas reuniões 
na Suprefeitura do Jabaquara , que é o órgão responsavel pelas demandas do 
meio ambiente.  A falta de divulgação do Cades, não é por falta de interesse de 
seus componentes. Mas por circunstâncias das caracteristicas do nosso 
Conselho. No ano passado o Cades-ja conheceu as demandas do bairro, 
tendando garimpar o que está faltando e o que esta para ser complementado. 
No ano passado tambem organizamos nossas ações atraves da alteração do 
nosso Regmento Interno para melhor atuar. Somente mencionando uma fala do 
Jose Luis, quero dizer que não estamos sem Regimento Interno. O que 
acontece é que as alterações ainda não foram oficializadas. Enquanto isso, o 
Regimento Interno vigente é o anterior. Então Patrick, cabe a nós da Sociedade 
Civil, aos Conselheiros, indicar uma ideia para melhorar a nossa divulgação. 

Conselheiro Patrick: mas é o que estou dizendo, eu falo desde muito tempo 
dessa falta. 

Conselheiro José Luís: mas você não estava presente em nossas reuniões? 
Não viu as nossas deliberações nessas questões? 

1º Secretário, Janio Coutinho: precisamos ter cuidado nas manifestações, 
apontar uma deficiência ou uma falha, apontar algo que não esteja  
funcionando, não significa obter uma solução. O Luciano Matias já em 
Outubro/19, dizia que precisavamos melhorar nossa divulgação. As coisas não 
estão aleatorias. Nós estamos sabendo das nossas dificuldades. Estamos 
tentando diagnosticar os problemas. E em Dezembro nos os diagnosticamos. 
Tanto que formulamos 13 itens de melhoria. 

Conselheiro José Luís: ao Francis e Patrick, com essa postura do cades-ja nos 
não estamos fazendo propaganda enganosa.  

1º Secretário, Janio Coutinho: quando mencionamos a falta de divulgação, a 
Joice sempre relata que as nossas atividades estão no site da Prefeitura. Mas 
nós sabemos que isso é pouco, porque as pessoas não tem o hábito de 
acessar o site. Não é uma critica ao site da Prefeitura, é uma critica no que diz 
respeito que temos que avançar. Quando alguém fala que não tem divugação, 
alguém fala porque não se age. Então porque um Conselheiero não fala, eu 
vou abrir um canal do youtube pra divulgar o cades por exemplo? 

Conselheiro Izildinha: mas isso é o que o Francis falou. 

1º Secretário, Janio Coutinho: Nem todo mundo tem aptidão de plantar uma 
horta. Aqui tem Conselheiros que fazem essas atividades, como o Patrick o 
Shindi, mas nem todos. O objetivo é melhorar a divulgação e vamos melhorar. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: vamos avançar tocar em 
frente a reunião. 



    
Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: eu acho que a melhor forma 
do Cades-ja se comunicar é atraves do SEI. Esse protocolo faz com que se 
tenha que dar uma resposta pelos órgãos municipais. Tem que se fazer esses 
oficios e ter esse metodo. Eu na verdade tenho dúvida quanto a pauta dos 
assuntos de hoje. 

1º Secretário, Janio Coutinho: na verdade nesta primeira reunião do ano, não 
foi elaborada uma pauta formal. O que estava em foco, até mesmo pela 
preocupação da falta da titularidade da representação da SVMA, foi suprida 
com a informação da indicaçao do Paulo Sergio da Silva. O segundo tópico 
seria as nossas ATAs, que foi falado no inicio da reuniao de hoje, e chegaremos 
tambem a falar, que é a falta reincidente do Conselheiro Pedro, que já 
ultrapassou o limite de faltas possível pelo Regimento Interno, temos que 
deliberar em algum momento sobre isso. Nesta nossa primeira reunião, vindo 
da decisão de melhor participar das atividades do bairro, foi ratificada pela 
manifestação do Francis, como integrante da sociedade civil, que é a de 
realmente termos uma melhor participaçao do Cades-ja no bairro. É isso que 
nós queremos, e precisamos de ideias concretas do que fazer. Uma ideia 
recorrente é divulgar as açoes do Cades-ja nas midias sociais, como o 
Facebook. Uma outra coisa que sempre trava é essa dúvida se estamos 
autorizados ou não em alimentar os conteúdos pelas mideas sociais. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: eu precisaria de uma 
melhor clareza no que se está demandando da SVMA. Falou-se em 
arborização, falou-se em areas verdes, eu precisaria saber a demanda. 

1º Secretário, Janio Coutinho:  mediante as reuniões anteriores e o que se 
falou até o momento,  o que nos queremos da SVMA, é saber nos vários 
programas que a secretaria mantem. Ate mesmo divulgado no seu site. Nos 
esperamos da representação da SVMA nos ajudar, seria trazendo pra nos o 
detalhamento dos programas vigentes dentro da secretaria, que o cades-ja 
poderia abraçar. Seja uma arborização, seja uma implantaçao de horta, ou 
implementaçao de educação ambiental. Nos passar um rol de atividades 
disponiveis, apoiada pela SVMA seria de grande ajuda. Porque o que 
precisamos é do apoio. Nao que seja inventado, mas o que já esta disponivel. 
Que possa ter material de divulgação, caso seja por exemplo algum plantio, 
que tenhamos a muda deste plantio. Não adianta somente teoria. Saber da 
existência de um programa, mas que não tem nenhum suporte, não resolve 
nada. 

Conselheiro José Luís: estamos na primeira reunião do ano, nos teremos que 
organizar as atividades que vamos fazer, sabemos que temos demandas 
reprimidas, o GT de amortecimento já esta formado é o que conseguimos 
avançar um pouco mais. Falta o GT de Arborização. Formalmente precisamos 
assumir o planejamento pra gente dar conta de aceitar sugestões da sociedade 
civil, temos apenas uma reunião ordidnaria de 2 horas por mês. Fico a pensar 
se não precisamos de reunioes extraordinarias já definidas pra dar conta dessa 
demanda. 



    
1º Secretário, Janio Coutinho: tambem todos sabem que sou defensor da ideia 
da criaçao de um parque municipal no terreno da Av Armando de Arruda 
Pereira, e não podemos deixar de citar, que precisamos tambem deliberar 
sobre essa possibilidade dentro do Cades.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia:  eu gostaria de saber 
melhor desta ideia do parque. 

1º Secretário, Janio Coutinho: com a chegada do Claudio na titularidade da 
Representação da SVMA, você não sabe dessa ideia. Ocorre o seguinte: existe 
um terreno de aproximadamente 10.000 metros quadrados, que é localizado 
em frente a padaria Trevo.  Este terreno é de posse da SP Obras, inicialmente 
pensada pelo Plano Diretor como uma area destinada a habitação social. O 
Cades-ja tomou conhecimento desse terreno porque ha arvores de grande 
porte neste terreno e ficamos alertas sobre a sua conservação. Posteriormente 
descobrimos que este terreno é classificado como Zeis 3, que permite a 
instalação de outro equipamento social, alem de habitação social. Neste tipo de 
classificação, tanto pode ser habitação social, como pode ser uma escola, uma 
creche, ou uma praça por exemplo. Nós defendemos a ideia de transformar 
aquele espaço em um parque municipal. A ideia evoluiu, e alem do parque, o 
projeto inclui a  implantaçao de uma escola tecnica de jardinagem, nos moldes 
do que acontece no parque Lina e Paulo Raia, que tem dentro dele uma escola 
de musica. Isso é uma ideia a se estudar, a verificar sua viabilidade. Dentro do 
Cades-ja existe Conselheiros que apoiam totalmente a ideia, Conselheiros que 
são simpáticos, mas tem duvidas quanto a necessidade habitacional no bairro 
e outros que não veem viabilidade na ideia. Portanto é algo ainda a se deliberar 
e avançar se for possível e viavel. Isso tudo esta em ATAs anteriores, e dentro 
da  SVMA tinhamos a ajuda de encaminhamento do Claudio, mas ele saiu da 
representatividade. 

2º Secretário, Luciano Matias Matias: lembrando que tambem existe a ideia de 
se aproximar dos criadores da Parque da Augusta, onde eles poderiam com a 
experiencia que eles tem, dar parâmetros para a implementação deste Parque 
aqui no Jabaquara. Eles certamente tem a metodologia que originou a criaçao 
do parque Augusta que poderiamos utilizar. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: bem pela informaçao, o 
Claudio já tinha dado algum andamento na ideia ou avaliaçao. Vou tentar 
levantar a situaçao atual. 

1º Secretário, Janio Coutinho: estas deliberações do Parque encontran-se em 
ATA a partir de Setembro/19. Voltando a um tópico de pauta importante que se 
do incio da reuniao, que foi a manifestação da Joice em agilizarmos as ATA’s, 
eu ratifico pra vocês que todas elas foram feitas e enviadas para conhecimento 
dos Conselheiros e estamos nesta primeira reunião do ano, sem pendências de 
ATAS. Ela  me comunicou isso na condição de secretario, e venho trazer uma 
proposta, para tentar agilizar esse processo. Seria que ao se enviar aos 
Conselheiros a ATA por email, cada Conselheiro retornaria formalmente a 
ciência desse recebimento. Caso aprovemos a ideia, o ato de indicar que 



    
receberam já seria a autorização para a publicaçao da ATA. Sem ter que 
esperar a data da próxima reunião. Só lembrando que a nossa metodologia de 
envio por e-mail da ATA e aprovação subsequente, foi sugerida pelo 
Coordenador anterior do CGC, o Fernando. Consta em ATA que nos relataram 
ser usado esse metodo no chamado Cadão e nos o adotamos aqui. 

Conselheiro Shindi: sobre esse assunto de ATA, na gestão anterior a ATA era 
enviada no prazo de 7 dias. 

1º Secretário, Janio Coutinho: sim, mas aí nos entramos novamente no assunto 
que já foi abordado em outras reuniões, que é a metodologia aprovada por 
esse Cades-ja de elaborar a ATA na integralidade da fala dos Conselheiros ou 
dos convidados. Isso faz com que nossas ATA’s sejam extensas e por 
consequencia, sua elaboração é demorada mesmo. 

Conselheiro José Luís: eu entendo que você como secretário tem essa 
habilidade e essa aptidão para com as ATA’s, mas continuo achando que 
mesmo tendo que ter essa integralidade das falas, você pode resumir ou ser 
sucinto na transcrição. 

2º Secretário, Luciano Matias: eu estranhei muito nos termos deliberado em 
Dezembro que iriamos passar da primeira terça-feira do mês para a terceira 
terça-feira do mês, isso foi acatado e votado. Então porque o horário não 
acompanhou tambem essa modificação? 

1º Secretário, Janio Coutinho: bem a meu ver nos podemos fazer uma questão 
disso, deliberar o porque disso ou daquilo, ou podemos entender a situação da  
Joice, ela pode trocar  a data, mas não pode trocar o horario da reunião aqui 
dentro da subprefeitura sem a aprovaçao formal. Essa aprovação formal tanto 
do dia como do horário estará vigente a partir desta reunião. Será na Terceira 
Terça-feira do mês das 18h:30 as 20h:30 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: eu estarei formalizando via 
e-mail do Cades-ja todas os questionamentos que pede esclarecimentos, e 
manterei contato assim que tiver alguma resposta. 

Conselheiro Patrick: eu gostaria de saber quais os locais que são passiveis de 
plantio no Jabaquara, para ações de arborização na região do Jabaquara. 

Conselheiro José Luís: podemos fazer um avanço neste sentido, em compor 
agora o GT de Arborização. Faço essa proposta. 

1º Secretário, Janio Coutinho: somente lembrando que pelo nosso Regimento 
Interno, um GT tem que ter no minimo 3 Conselheiros e ser votado sua criação. 

1º Secretário, Janio Coutinho: mediante consulta aos Conselheiros foi proposta 
a Criação do GT de Arborização com os integrantes Shindi, Izildinha, Patrick e 
Janio. Aberto Votação. Resultado: 08 votos a favor. Criado o GT de 
Arborização. 



    
Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: do que foi falado quero 
ainda ratificar que irei consultar o CGC quanto a metodologia de divulgação do 
Cades-ja pelo Facebook. 

Conselheiro José Luís: gostaria de levar a votação as ATA de Novembro/19 que 
aprovo integralmente e Aprovar a ATA de Dezembro/19 com uma resalva, que 
faltou colocar em ATA a sensação constatada pelos Conselheiros de uma 
lacuna na relação entre o Cades-ja , a zeladoria Subprefeitura e a SVMA. 

1º Secretário, Janio Coutinho: Aberto Votação das ATA’s de Novembro e 
Dezembro, com essa ressalva, que fara parte desta ATA vigente . Resultado: 08 
votos a favor. Aprovado para publicação. 

2º Secretário, Luciano Matias Matias: antes de encerrar a reunião gostaria de 
ratificar o convite que fiz aos Conselheiros do Ipiranga, por estarem dentro da 
area de amortecimento do PEFI e que em Fevereiro estamos com um projeto 
em curso de uma Composteira dentro do Parque Cientec e convidamos a todos 
a participar. Buscando contribuir com a missão do Cades-ja que é a 
sustentabilidade e a cinergia com a população. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: para que haja a divulgação 
desta atividade no site do Cades na Subprefeitura, é necessário que o Cades-
ja aprove. 

1º Secretário, Janio Coutinho: Aberto Votação para o apoio do Cades-ja a 
atividade de compostagem informada pelo Luciano Matias e sua divulgação. 
Resultado: 08 votos a favor. Aprovado. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: encerrada a reunião. 


