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Presentes: 

Joice – Representante do SubPrefeito do Jabaquara 

Pamela- Representante Titular da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Sônia- Representante Suplente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Janio Coutinho – 1º Secretário Conselheiro CADES

Luciano Matias –  2º Secretário Conselheiro CADES

Conselheiro José Luís Luís – Conselheiro CADES

Shindi Kiota– Conselheiro CADES

Pedro Domingos Menezes - Conselheiro CADES 

Patrick- Conselheiro CADES

Convidados:

 Claudio do Nascimento- Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

 Francis Kano– Associação Amigos do Jabaquara

João Mariano – Conselho Participativo

Pauta:

1. Visita e fala de Coordenador da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente;

2. Leitura e Aprovação das ATA’s anteriores;

3. Leitura do Regimento Interno para envio ao Jurídico

4. Deliberar sobre proposta do Conselheiro Luciano 



Expediente:

Arnaldo Faria de Sá – Subprefeito do Jabaquara: Estamos às ordens, caso
precise de uma coisa da Subprefeitura, a Representante do Subprefeito, Joice
já está aqui para se colocar à disposição. Acho que isso é importante tratar
dessa questão, principalmente no momento que a gente vive aí que o nosso
país que não tá dando a devida atenção ao verde e meio ambiente. Nós temos
que dar um carinho especial é nossa preocupação aqui no Jabaquara. A nossa
briga é muito grande, tem um monte de gente que pede para cortar árvores e a
gente vai lá e vê, se precisar cortar bem, caso não, a gente não corta e tem
gente  que fica brava. Nós pedimos o laudo, se o engenheiro dizer que não vai
cortar,  não cortamos e acabou.  Outra coisa que temos feito tambem é que
semana que vem, está chegando um aparelho capaz de medir se a árvore tem
risco ou não tem risco. Nós já adquirimos esse aparelho para a gente saber a
real situação da árvores. Uma luta muito grande nossa, e chegou a bom termo
e semana que vem estaremos com oportunidade de colocar esse aparelho a
disposição.  Novamente quero comprimentar a todos e colocar a disposição,
bôa reunião, que ficará com a Representante do Subprefeito, Joice.

1º Secretário Janio Coutinho: Nessa reunião, temos urgente a leitura do novo
Regimento Interno, para que seja encaminhado ao setor jurídico.
2º Secretário Luciano Matias: Eu teria algumas alterações a ser feita. Talvez
seria melhor eu propor antes da leitura.
1º Secretário Janio Coutinho: Existe anotado que voce teria uma proposta, que
é um ponto de pauta a frente.
2º Secretário Luciano Matias: Mas se vamos aprovar algo, seria importante eu
fazer a proposta antes da leitura do Regimento Interno.
1º Secretário Janio Coutinho: Esclarecendo, o que vamos fazer nesta reunião é
a leitura da compilação das alterações do Regimento Interno. Isso já foi votado
e publicado no Diário Oficial, isso é a leitura da proposta de Novo Regimento
Interno para enviar ao Departamento Jurídico. No caso, alterações não são
possíveis.
2º Secretário Luciano Matias: Mas eu acho que seria possível alterações se
considerarmos ser um adendo.
1º Secretário Janio Coutinho: Nós tivemos reuniões longas e decisórias em
Abril  sobre  o  Regimento  Interno  e  aprovamos  as  alterações  e  já  foram
publicadas. 
Representante  Suplente  da  SVMA,  Sonia:  eu  também  entendo  que  uma
alteração, ou mesmo considerar algo como um aditivo ao Regimento Interno,
não seria possível porque já votamos e aprovamos, e já foi publicado o que
decidimos. Teria que novamente abrir as discussões. 
2º  Secretário  Luciano  Matias:  Vou  seguir  essa  lógica  do  que  foi  falado  e
tocamos a reunião como se quer.
Representante Suplente da SVMA, Sonia: A gente aprovou o texto, que foi todo
corrigido na reunião extraordinária de Abril.
2º Secretário Luciano Matias: Eu reli e gostaria de propor mais algumas coisas
para  completar.  Mas  diante  na  fala  da  Representante  Suplente  da  SVMA,
Representante  Suplente  da  SVMA,  Representante  Suplente  da  SVMA,



Representante  Suplente  da  SVMA,  Sonia,  eu  concordo  e  iremos  tocar  a
reunião.
Representante do Subprefeito, Joice: Vamos ser taxativos e diretos na reunião,
tocando em frente. Temos a presença do Cláudio da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente que viria com o Fernando, mas por um problema de última hora
ele não pode vir. Claudio, seja benvindo ao nosso Conselho do Meio Ambiente
Jabaquara. Esta nova gestão iniciou em novembro de 2018 e a gente sabe que
toda contribuição que venha, vai ser para agregar mais ainda na caminhada
desse conselho. O Subprefeito teve um  compromisso, mas ele fez a abertura
inicial desta reunião e deixou aberta as portas da Subprefeitura. 
Claudio do Nascimento - SVMA: Eu agradeço, e digo que hoje vim mais para
acompanhar seus trabalhos. Tambem dizer que a Secretaria do Verde e do
Meio  Ambiente  está  também  a  disposição  dos  Conselheiros.  Nós  iremos
participar  de  reuniões  de  outros  CADES  tambem.  O  Fernando  estaria
participando desta, mas como foi dito, teve um imprevisto de última hora e não
pode  vir,  mas  eu  e  Sonia  estamos  aqui  para  acompanhar  os  trabalhos  e
contribuir,  Inclusive  quero  dizer  que  o  Fernando  virá  na  próxima  reunião.
Atualmente eu sou diretor do FEMA, e o Fernando é o diretor do CGC, que
agraga todos os Conselhos.
Conselheiro  José  Luís:  O  Fernando  também  tem  relação  com  o  chamado
Cadão?
Claudio do Nascimento - SVMA: Sim, o Fernando dá o apoio, fornecendo a
estrutura principal. Acima dele na estrutura atual da Secretaria estaria o Devair.
Conselheiro José Luís: Seria interessante se tivessemos o conhecimento de
toda a estrutura atual da Secretaria.
Claudio do Nascimento - SVMA: Se for necessário, o que eu posso fazer, até
para não atrasar a reunião de vocês, numa próxima reunião, posso fazer uma
Apresentação passando tudo com mais detalhes. 
Representante Suplente da SVMA, Sonia: eu queria dar uma sugestão porque
existe a leitura do Regimento Interno, a aprovação da última Ata que ainda não
foi  aprovada. Eu queria dizer que eu chamei o Fernando e o Cláudio aqui,
exatamente para eles poderem ouvir vocês e entender o que muita das vezes a
gente não tem como responder, nem a Pâmela nem eu.  Às vezes a gente faz
uma  ponte,  de  uma  maneira,   mas  não  necessariamente  que  vocês
compreendam. Então eu falei ótimo, eu vou trazer o Fernando porque é muito
importante quem está coordenando hoje os Conselhos, tenha possibilidade de
responder  a  vocês.  Ao  invés  de  eu  chegar  lá,   fazer  questionamentos  e
somente depois de um mês trazer as respostas para vocês. Esse foi a minha
primeira intenção. Então viriam o Cláudio e o Fernando. O Fernando, como foi
falado teve um problema para resolver.  Eu vim tambem para observar e se
tiver alguma questão, eu estou à disposição. 
1º Secretário Janio Coutinho: Claudio, sou o primeiro secretário do CADES-JA.
Nós sabiamos que o Fernando poderia participar de nossa reunião, e temos a
sua participação agora. Nós estamos numa agenda um pouco densa hoje, com
de leitura de atividades anteriores então nós já estamos com 24 minutos da
reunião e a gente poderia considerar o senhor apresentado a nós. Poderiamos
avançar  no  primeiro  tópico,  que  seria  a  leitura  do  Regimento  Interno  e  a
qualquer momento que for necessário você poderia se manifestar pedindo a
palavra. 



Representante  do  Subprefeito,  Joice:  Alguem  tem  alguma  questão  a  fazer
diretamente  ao  Cláudio?  Vamos  aproveitar  essa  oportunidade  e  perguntar
mesmo alguma dúvida.
1º Secretário Janio Coutinho: Podemos então fazer assim, vamos fazer uma
rodada  de  três  perguntas  e  se  depois  das  respostas  houver  necessidade,
falamos mais, pode ser? 
Representante do Subprefeito, Joice: Isso, vamos aproveitar. Quem gostaria de
fazer perguntas?
Neste  momento,  Conselheiro  José  Luís,  1º  Secretário  Janio  Coutinho  e
Conselheiro Shindi se manifestaram para fazer perguntas.
Conselheiro José Luís : Cláudio, nos estamos discutindo preliminares do nosso
mandado,  analisando  o  Regimento  Interno.  Nós  até  momento  estamos
exercendo essas atividades e a gente tem que enfrentar e  vencer algumas
burocracias.  Mas  a  gente  está  encontrando  dificuldades  em  avançar  com
aquela agilidade que tava no coração. Somos novatos é assim mesmo. Então a
gente tem que aprender a lidar com fato de realidade e partindo da realidade,
nos discutimos até pelo nosso Watsaap que se ele tem duas horas por mês, só
duas  horas  por  mês  no  encontro,  e  se  tem  que  garantir  a  palavra  dos
Conselheiros, dos representantes da Secretaria do Verde, no representante da
Subprefeitura,  e  garantir  a  palavra  aos  visitantes  que  trazem  temas.  Esse
tempo se torna pouco e a gente está alimentando por alguns Conselheiros,
alguns ressentimentos já no princípio do mandato, e algumas pessoas estão
reclamando  que  estamos muito  devagar.  E  isso  é  incongruente  com essas
duas horas por mês. Há três ou duas regiões atrás eu levantei uma questão,
que a Secretaria do Verde tem a titular que é a Pamela, e tem a suplente que é
a Sonia. Quando a Pamela vem, ela é a titular, e quando está somente a Sônia
ela  assume como titular.  Mas  quando  vem as  duas,  há  uma  oneração  da
agenda nossa em funçao da gente não conseguir garantir a fala de todos. E se
cria uma polarização. Eu queria que você nos desse sua opinião sobre isso.
Qual é o papel da titular?  Qual o papel do suplente? Eu percebi que a Sônia,
embora  seja  suplente,  ela  se  supera  a  Representante  Titular  da  SVMA,
Pamela. Ela é uma componente de valor, bastante prodigiosa e entende muito
do que faz. Faz papel de uma educadora, ela tenh uma pegada de educadora e
a gente acolhe isso numa bôa. Mas só que, quando comparecem as duas, fica
conflitante. Eu precisava de esclarecimento sobre isso.
Claudio do Nascimento - SVMA: Sobre isso, até mesmo no CADES Principal se
tem dois representantes. O titular ele assume a cadeira o primeiro momento,  o
titular  ausente,   você  tem  o  suplente  que  ocupa  a  cadeira.  Quando
comparecem os dois e o titular está presente, o titular assume a cadeira e o
suplente é ouvinte.   O que a gente pode tentar nesse caso, é a Secretaria
sugerir, que a gente vai ter um contato com o Conselheiro titular e suplente
para  vir  um.  Então  quando  o  titular  não  puder  vir  ele  comunica  com  seu
suplente para ele comparecer. Isso é justamente para poder dar quorum. O que
acontece às vezes no CADES se a gente não tem essa pessoa que vai fazer
essa suplencia, às vezes a gente não consegue quorum. Por exemplo, se tem
um projeto para aprovar eu preciso de quorum. Então se eu colocar o projeto
em pauta e não tiver quorum, eu perdi a reunião. Sem haver quorum, tudo que
foi aprovado não tem valor nenhum.  Tem que ter o quorum que é o princípio de
qualquer Conselho. Então essa parte dá para ser resolvida dessa forma.  Eu



vou levar essa demanda desse caso. Como eu falei no início, estaremos indo
em todas as reuniões de CADES Regional.  Eu também vou estar aprendendo
muito com vocês. Só para colocar para vocês, eu tenho 32 anos de secretaria,
estou desde a inauguração da Secretaria do Meio Ambiente.  Já passei  por
diversos cargos, atuei em Subprefeituras e  retornei para Secretaria. O meu
primeiro  contato  com  o  Conselho  está  sendo  com  vocês.  Trabalhei  na
Subprefeitura Santana/Tucuruvi e temos que ver a demanda que a gente pode
colocar. A população eu acho, não que ela seja prioridade, mas que ela tem
que ser  colocada  no  controle.  Tem que  ouvir  mais,  e  tentar  levar  e  tentar
buscar, a gente consegue. Essa parte, não adianta eu falar que tudo que sair
de  demanda,  vai  sair.  Quem  está  dentro  da  máquina  pública  sabe  das
dificuldades. O que temos que fazer é buscar outros caminhos. Vocês como
Conselheiros, tem que buscar ouvir a comunidade. Às vezes o entendimento
que eu tenho não seja a opnião de uma comunidade. Mas eu tenho que acatar
e juntar com a minha experiencia e tentar realizar.
1º Secretário Janio Coutinho: Dentro das questões ambientais que surgiram,
uma de suma importância, foi a questão do Parque do Nabuco. O Parque do
Nabuco saiu na mídia com os problemas que tem lá e nós, nos levantamentos
que  fizemos,  nos  surpreendemos  com  a  narrativa  das  representantes  da
Secretaria do Verde, que o Conselho Gestor do Parque do Nabuco, ou estava
inoperante, ou estava inativo ou não estava atuando. Nós não conseguimos um
diagnóstico preciso sobre o fato. Nós estamos querendo que a Administração
do Parque venha nos informar o que acontece com certeza por lá. E a pergunta
que eu quero fazer, é como a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e o
CADES  Jabaquara  poderiam  se  integrar  para  reconstituição  des  Conselho
Gestor no Parque do Nabuco? E claro, saber numa visita do Admnistrador o
que podemos ajudar no próprio Nabuco em seus problemas. Queria saber o
que a Secretaria poderia nos ajudar?
Claudio do Nascimento - SVMA: O que ocorre é que hoje a Secretaria sofreu
uma reestruturação e sabemos que o processo de eleição do Conselho Gestor
é uma coisa que requer até mesmo auxilio da Prodam, porque é nos moldes de
uma eleição mesmo. Eu desconheço a situação real do Conselho Gestor do
Parque do Nabuco. Me comprometo em levar essa demanda à Secretaria e na
próxima reunião trazer a resposta. Como eu disse antes, o Fernando estará
presente na proxima reunião e com certeza traremos uma resposta sobre o
caso.
Conselheiro Shindi: Eu estive várias vezes no Parque do Nabuco e obtive a
informação  que,  o  que  acontece  lá  é  que  o  mandato  do  Conselho  Gestor
acabou. A gestão do parque tentou fazer a chamada para a eleição, só que
faltou  uma  entidade  para  avançar  no  processo.  Havia  uma  entidade
participante  anteriormente,  mas  se  retirou.  É  necessario  conseguir  uma
entidade  interessada  e  fazer  outro  Edital  de  Chamamento  da  eleição  do
Conselho Gestor.
Conselheiro Conselheiro José Luís Luís: É necessario uma entidade para esse
processo?
Conselheiro  Shindi:  não  estou  a  par  dos  detalhes,  mas  sabemos  que  nos
parques é necessario uma entidade para fazer parte do Conselho Gestor. Tem
pessoa jurídica, tem que ter pessoa física e morador também fazendo parte
como representante. A gestão anterior, acabou o mandato há seis meses. Só



que tem um agravante, o Parque do Nabuco há três anos atrás foi referência. A
Pamela e Sonia sabem do status, até com livro publicado. Foi um modêlo de
gestão, mas agora a Administradora, ela está sozinha lá. Antes ela tinha um
parque para cuidar hoje ela tem quatro. Então vejo que a dificuldade vai ter, e o
Conselho a ser eleito tem que ser super atuante, porque se não, não vai rolar
porque não tem como a Secretaria fornecer mais gente lá. Vigias e pessoas
para manutenção lá, tá tudo em falta. Vigias são 3 durante o dia e 3 à noite.
Isso é muito pouco.
Claudio do Nascimento - SVMA: O que eu posso colocar para vocês é que
temos um comprometimento. Porem nós assumimos o cargo ha 40 dias. Nos
temos  a  intenção,  o  desejo  de  montar  um  trabalho  conjunto,  e  trazer  a
população.  Senão  o  Conselho  não  funciona.  O  Conselho  só  com  a  parte
pública tem a sua função, mas as demandas vem da população. O Conselho
Regional aqui traz uma demanda. O Conselho do Parque ele vai trazer outra
demanda.  Dentro  da  Secretaria  mesmo,  estamos  com  poucos  servidores,
inclusive com vários servidores pedindo aposentadoria. Com essa mudança da
regra de transição de quem pode aposentar ou não, aqueles que tinham um
tempo  e  que  trazia  uma  bagagem  de  conhecimento,   boa  parte  se
aposentaram.   Mas  nossa  intenção  é  fortalecer  tanto  os  Cades  Regionais,
quanto os Conselho de Parques. Essa é a missão do Fernando. Por isso a
intenção de comparecer em todos os CADES. Fazendo uma visita para ouvir,
para poder ver o que que a gente pode ajudar. Com experiência de um, a gente
vai tentar levar para outro. 
Conselheiro Shindi: O Jabaquara tem dois parques,  o Nabuco é problemático,
o  Parque  Lina  e  Paulo  Raia  não  é.  O  motivo  principal  disso,  é  que  toda
segurança do Parque Lina e Paulo Raia é tocado pelo Itaú. Toda manuntençao
é deles. A sugestão seria o mesmo gestor ser dos dois, porque aí nós vamos
ter um pouquinho de força para chegar no Itaú e tentar estender recursos para
o Nabuco também, entendeu?
Claudio do Nascimento - SVMA: O Parque Lina e Paulo Raia, tem uma história
diferente. Os recursos que vem do Itaú, não são simplismente porque o Itaú
quer.  Isso  é  uma  contrapartida  da  compra  de  uma  outra  área.  Só  que  a
obrigação dele, é somente com o Parque Lina e Paulo. As vezes, a população
pode entender ser fácil  essa extensão de recursos, mas não é. Porque ela
existe  mediante  toda  uma  normativa.  Hoje  os  recursos  da  Secretaria  são
excassos. Então, a gente tá trabalhando para poder buscar recursos.
Representante  do  Subprefeito,  Joice:  cabe  o  auxilio  de  alguma  emenda
parlamentar?
Claudio do Nascimento - SVMA: se tivermos o apoio de algum vereador com
uma  emenda  parlamentar  é  benvinda.  O  vereador  pode  apresentar  uma
emenda  diretamente  para  o  parque.  Só  pra  completar  um  esclarecimento,
estamos estudando na legislação do plano diretor, o Fundo de Parques. Ele
ainda não está homologado, mas está em estudo para aplicação. Essa é uma
das missões que eu tenho que fazer. Como é que vai funcionar? A gente vai
criar um Fundo de Parque e você vai poder fazer doação. Só que a doação, ela
não vai para um parque já formado, ela vai para a criação de parques novos.
Como é que funciona? Cada r$ 1 que uma indústria, ou alguma coisa colocar, o
Fundo do Meio Ambiente tem que colocar r$ 1. Vai ser 1 por 1. Mas é só na
criação.  O  que  tem  hoje  estão  tentando  é  a  desastização.  O  Parque  do



Ibirapuera daqui uns 6 meses. vai o conselho de parque e todos os parques
que for entrar em Concessão, eles vão pegar uma parte também tem que ter
essa outra parte  do Conselho.  E diante disso alguns parques eles vão ser
arrastado pelos outros, que você vai começar a sobrar mais. O Fema deve
financiar projetos ambientais. Então as vezes vai vir uma demanda daqui e a
gente consegue encaixar lá. Então é mais ou menos nessa parte que a gente
vai estar atuando. Problemas se tem mesmo, porque recursos são escassos e
a demanda é muito grande. São 107 parques com previsão para ir para 120
parques. Tem uns parques também que são parques lineares. 
Francis - Associação Amigos do Jabaquara: A Representante do Subprefeito,
Joice perguntou anteriormente sobre emenda parlamentar?
Representante  do  Subprefeito,  Joice:  Eu  quiz  perguntar  sobre  emenda
parlamentar porque existe a informação que foram obtidos alguns aparelhos de
ginástica  em  praças  através  de  parceiros,  e  se  a  população  conseguir
reinvidicar  uma  emenda  parlamentar  para  levar  para  outras  praças,  a
sociedade civil representada no CADES Jabaquara poderia tentar. 
Conselheiro Shindi: Toda última quinta-feira do mês havia reunião do Cadão, é
intenção de vocês retomarem?
Claudio do Nascimento - SVMA: Eu acredito que isso será retomando, mas
isso o Fernando que poderá explicar melhor.
Francis - Associação Amigos do Jabaquara: No caso da emenda parlamentar
que a Representante do Subprefeito,  Joice estava falando, quem conseguiu
essa emenda foi a Associação Amigos do Jabaquara- AJA, que conseguiu. A
AJA também conseguiu o evento de aniversário da horta do Jabaquara através
de uma Emenda parlamentar e a horta Comunitária do Jabaquara nós estamos
desenvolvendo  também  com  a  ajuda  de  uma  Emenda  parlamentar.  Essa
emenda parlamentar foi colocada aqui na subprefeitura, quem vai executar é a
Subprefeitura , não tá chegando um centavo pra gente. O que eu perguntei se
há  um  orçamento  no  Parque  do  Nabuco,  porque  sem  orçamento  não  há
emenda parlamentar.  Ninguém vai  colocar lá 1 milhão de reais e não sabe
como que vai  gastar.  Então é preciso ter um orçamento, saber em que vai
gastar. Se é uma Emenda emergencial até que o Fundo possa substituir essa
demanda,  a  gente  vai  lá  atrás  dessa  informação.  Só que também não  vai
nenhuma emenda parlamentar se não tiver algum Conselho do Parque, porque
alguém vai ter que gerir a verba. Então se não tivermos a participação de uma
entidade, e se faltou uma entidade,  a Associação Amigos do Jabaquara,  ela
entra para representar aí vamos lutar para o Parque Nabuco. Tem uma verba
flutuando, tá na nuvem,  mas se a gente não tiver o orçamento, o conselho
definido a gente não consegue descer para o parque.  
Conselheiro José Luís: Francis, você poderia esclarecer mais sobre a Emenda
Parlamentar para a praça?
Francis - Associação Amigos do Jabaquara: As melhorias na Praça Geancoli
não  foi  emenda  parlamentar.  O que  a  AJA fez,  foi  ir  ao  Vereador  Gilberto
Natalini solicitando do apoio dele para colocação de uma estação de ginástica
e exercícios lá. Isso é um programa que o Santander financia . O Santander
patrocina isso,  aí uma pessoa do gabinete do vereador conhecendo quem é a
pessoa responsável por esses equipamentos,  ligou lá e pediu isso para ele.
Imediatamente nos atendeu e colocou o equipamento sem custo nenhum, nem



para vereador, nem para AJA, nem para a Subprefeitura, nem para o Municipio.
É um equipamento disponibilizado para os moradores.
Representante Suplente da SVMA, Sonia: esclarecendo sobre a formação, a
gente ia fazer um encontro exatamente para atualizar as informações.  Mas
não era só isso o encontro, ele vai estar falando um pouco da reestruturação
da Secretaria e de que forma que ela vai funcionar. Com relação a emenda
parlamentar tem uma outra coisa  importante, o movimento popular em cima
disso é que faz a emenda  funcionar. Não é uma vontade de um ou de outro e
nem de uma entidade. Isso é muito importante que todos saibam. Porque toda
emenda, ela é movida exatamente por um nível de organização da sociedade
com  relação  a  uma  questão,  ou  uma  necessidade  que  aparece.  E  que  o
legislativo apresenta, para caber uma emenda, a população, juntamente com o
CADES possam fazer isso.
Claudio do Nascimento - SVMA: antigamente a verba que cabia a secretaria
era  feita  mediante  um levantamento.  Hoje  temos que trabalhar  com que  é
aprovado que vai pra secretaria.
Francis -  Associação Amigos do Jabaquara:  O Orçamento da Secretaria  do
Verde e Meio Ambiente era 1.4 % virou 0,4 %. Me proponho a tentar ajudar,
mas preciso  do orçamento  definido  e  da formação do Conselho Gestor.  Aí
poderemos ir  atrás de emendas parlamentares.  Agora sexta-feira eu tenho
reunião Soninha Francine, ela veio conhecer o nosso projeto da horta. Alias eu
gostaria de agradecer a presença do Luciano, Shindi, do Patrick que foram lá
no aniversário e tambem o José Luís Luís que foi também. E o que acontece,
a gente ali tá criando uma referência. Na verdade a gente criou o evento do
aniversário  para  envolver  os  moradores.  Como  a  Sônia  falou,  onde  há
municípe,  um  morador  engajado  no  assunto,  a  gente  consegue  melhorar.
Podemos levar tambem o assunto pro CONSEG.
Há muitos moradores reclamando do Parque do Nabuco, do jeito que ele tá.
Abandonado,  inseguro,  pontos  de  viciados  .  Então  é  juntar  esses  dois
conselhos, o CONSEG e o CADES para se conseguir.
1º Secretário Janio Coutinho: Tá bom, eu gostaria de falar aquela parte chata
do secretário, que está vencido uma hora de reunião então,  se as pessoas se
considerarem contempladas e esclarecidas até o momento a gente tem que
passar por essa parte da leitura do Regimento Interno,  principalmente para
encaminhar para avaliação do Jurídico.
Francis - Associação Amigos do Jabaquara: No Regimento Interno deve dizer
da necessidade da leitura de Ata,  mas pode-se utilizar para isso recursos de
informatica pra tentar melhorar isso.
1º Secretário Janio Coutinho: para responder, eu só gostaria de dizer que este
Regimento Interno ,ele foi aprovado no dia 16 do Abril de 2019. Então estamos
em plena época de informática. Essa proposta da gente fazer um adiantamento
da informação da Ata,  já foi tema de discussão. Inclusice através do Watsaap
dos conselheiros.  Há uma proposta minha,  e  do Luciano,   de que a gente
encaminhe a Ata por e-mail,  e assim os conselheiros tomariam ciência pelo
recebimento via e-mail  e na reunião, se precisar alguma correção, ela seria
manifestada imediatamente, caso contrário já se consideraria a Ata aprovada,
mediante o rito de aprovação. Isso a gente já manifestou essa possibilidade. É
oportuno a gente estar com o  Cláudio aí para levar essa ideia.  Apesar de



estar no Regimento Interno é uma possibilidade real, que precisamos da visão
da Secretaria, para não termos nossa reunião anulada por causa disso. 
Claudio do Nascimento - SVMA: essa resposta não poderei dar agora, eu vou
buscar essa informação e com certeza na próxima reunião, que o Fernando vai
estar aqui presente comigo, a gente vai fazer o esclarecimento e aí terá uma
informação mais clara.  A  Ata do Conselho que eu participo não é lida em
reunião. Ela é gravada, compilada e enviada aos Conselheiros.
1º Secretário Janio Coutinho: Se usa meios eletronicos para ganhar tempo. É
justamente  isso  que  estamos  pensando.  Propomos  isso  e  agora  vamos
aguardar a manifestação da Secretaria para implementar isso.
Claudio do Nascimento - SVMA:  Se for maioria aprovou, acabou.
1º  Secretário  Janio  Coutinho:  Você concorda comigo que a  formalidade da
aprovação necessária? E o rito que estamos fazendo atualmente, apesar que
algumas pessoas reclamem que demora, é necessária. Se for aprovado que
podemos encaminhar as Atas antecipadamente e dar aprovação, ganharemos
o  tempo  que  necessitamos.  Por  isso  aguardamos  a  manifestação  da
Secretaria.
Claudio do Nascimento - SVMA: Na proxima reunião com certeza já teremos
essa informação, se é possivel ou não. No Confema  eu tenho que mandar
para  todos  os  conselheiros  uma  prévia  técnica  de  cada  comissão.  Tem  a
comissão de avaliação técnica, essa comissão ela vai avaliar se um projeto é
viável ou não. Daqui a pouco você quer fazer uma horta Comunitária. Ai se
avalia que lá só tem pedra não dá para colocar uma horta. Eles vão fazer um
relatório  porque pode ser  que as pessoas que estão lá,  às vezes não tem
conhecimento  de horta.  Mas  ela  foi  eleita,  tá  na  cadeira.  E  aí  na  hora  de
aprovar tem um parecer daquela comissão falando não é válido. Mas caso no
Conselho é aprovado pelo voto.
Conselheiro José Luís: Conselho aprovou não dá para voltar atrás, não dá para
negociar. Isso não é exatamente uma burocracia burra .Tá certo, a gente não
saber lidar com as coisas, senão alguém mais informado vai impuganar nossa
reunião e o todo esforço, sangue, suor e lágrimas vai por água abaixo. E então
a gente não pode lidar com isso de forma superficial. 
Representante  Suplente  da  SVMA,  Sonia:  As  coisas  evoluem,  então  lá  na
frente a gente não pode pensar que é nesse sentido, que ela não é burra. As
vezes é necessario fazer correçoes, inclusive de Atas.
1º Secretário Janio Coutinho: eu não quero entrar nesse debate Mas eu só
quero dizer que isso já aconteceu com tranquilidade, até você mesmo Sônia
nas  suas  férias  quando  você  retornou,  tinha  um  assunto  que  você  pediu
esclarecimentos e nós esclarecemos você na reunião, e aí você se inteirou.
Nós estamos falando de aprovação da Ata. Sobre um assunto, alguem fala, se
algum componente  da reunião  quiser  fazer  alguma colocação  sobre  a  Ata,
como por exemplo, numa reunião anterior a Pamela corrigiu uma informação
sobre o Condomínio Corruiras, que numa reunião foi colocado que existia uma
administradora social.  A Pamela com tranquilidade,  na reunião seguinte, se
corrigiu dando a informação, que a adminsitração é do proprio condomímio.
Oque precisamos é evitar esse debate de ideias, de forma desnecessária e
ganhar tempo e produtividade. 
Conselheiro Pedro: informo que na proxima reunião não esterei presente, em
razão de uma viagem.



Neste momento 1º Secretário Janio Coutinho efetuou a leitura do Regimento
Interno aprovado na reunião do dia 16 de Abril de 2019.

1º Secretário Janio Coutinho: dessa forma formalizo a Leitura do Regimento
Interno e procederemos o envio para avaliação do Departamento Jurídico.
Representante  do  Subprefeito,  Joice:  Procederemos  então  o  envio  ao
expediente  jurídico  e  tendo  avaliação  positiva,  parte  para  assinatura  do
Subprefeito.
2º Secretário Luciano Matias:  Tem prazo para isso acontecer?
Representante do Subprefeito, Joice: Temos que obedecer os procedimentos,
nao sei informar o tempo que leva. Enquanto o novo Regimento Interno não for
assinado pelo Subprefeito, proocederemos nos critérios do Regimento Interno
anterior. 
Representante Suplente da SVMA, Sonia: esse procedimento é apenas para se
ter certeza que o que foi aprovado, esta em concordância com a lei de criação
do conselho. Só isso.

Neste  momento  Representante  do  Subprefeito,  Joice  procede  leitura  de
rascunho de carta  que ela  vai  enviar  como encaminhamento do Regimento
Interno.

João Mariano, Conselho Participativo: Observei na leitura do Regimento Interno
que está mencionado que as reuniões serão no Auditório.  Como eu sou do
Orçameno Participativo, sei que o auditário foi fechado.
Francis  -  Associação  Amigos  do  Jabaquara:  Eu  tambem  estava  pensando
nisso, uma vez que as reuniões agora estão sendo feita no gabinete, não iria
ter problemas de constar reuniões no Auditório.
Representante  do  Subprefeito,  Joice:  Existe  um  dispositivo  no  Regimento
Interno  que  as  reuniões  podem  ser  efetuadas  em  qualquer  local  da
Subprefeitura, inclusive em local externo.
1º Secretário Janio Coutinho: Existe sim essa cláusula que contempla fazer
reuniões em outro local, além do Auditório.

Neste  momento  1º  Secretário  Janio  Coutinho  efetua  a  leitura  da  Ata  da
Reunião Ordinária de 07 de Maio de 2019.

Representante  Suplente  da  SVMA,  Sonia:  Eu  gostaria  de  fazer  umas
correções. Minha fala quanto a ir ao Parque do Nabuco foi no intuito de conferir
pessoalmente os problemas e compreender os problemas, antes mesmo de
fazer  algum oficio  a  Secretaria.  Num  outro ponto,  a  lei  que mencionei,  foi
esclarecendo a um questionamento do Patrick, e não fiquei de mandar por e-
mail essa lei. Só para esclarecer esses pontos da Ata.
Conselheiro José Luís: Como correção  de uma fala minha, informo que não
mando fotos aos órgãos ,  somente as mantenho em meu arquivo,  fotos de
questões  ambientais  para  utilização  posterior.  Poderei  até  mandar,  mas  no
momento não mandei.
1º Secretário Janio Coutinho: colocada as correções que constarão nesta Ata,
coloco em votação. Ata aprovada por 07 votos.



Representante  do  Subprefeito,  Joice:  Em razão  do  horário  já  praticamente
vencido desta  reunião,  a  leitura  das outras  duas Atas  ficarão para próxima
reunião.
Claudio  do  Nascimento  -  SVMA:  gostaria  de  reafirmar  que  as  portas  da
Secretaria  do  Verde  está  aberta  a  todos  os  Conselheiros  para  solucionar
qualquer  problema ou esclarecimento.  Nas demandas que surgiram,  estarei
encaminhando aos setores competentes para posterior respostas na próxima
reunião.
Conselheiro  Shindi:  conforme o  1º  Secretário  Janio  Coutinho  me disse,  eu
tenho que fazer a justificativa das minhas faltas das reuniões anteriores. Oque
acontece é o seguinte, eu faço um curso no SEBRAE, e isso me impossibilitou
de comprarecer nas 2 últimas reuniões. Gostaria de me justificar e pedir abono
das faltas.
1º Secretário Janio Coutinho: em votação a justificativa do Conselheiro Shindi.
Aprovado por concenso, abonando as faltas.
Fica pra próxima reunião a leitura da Ata do dia 21.
Representante do Subprefeito, Joice: Como informe passo que havera o no dia
29 de junho o Coopera, um programa que recebeu um premio e o Subprefeito
retoma este projeto. Neste dia estará no Americanópolis. Convidamos o Cades
a participar.
Conselheiro  José  Luís:  Tambem  como  informe  passo  que  partcipei  de
Audiência Pública do Ministério Público com respeito a Resíduos.
Francis - Associação Amigos do Jabaquara: caso seja possível a AJA tambem
gostaria de participar do Coopera em parceria com o Cades.
Conselheiro  Patrick:  Como  informe  passo  a  vocês  que  estou  atuando  no
Greenpeace  e  estamos atuando  e  elaborando  atividades  com respeito  aos
oceanos, ás abelhas, o problema de agrotóxicos. O Cades deve se interar no
impacto que esses problemas trazem ao Meio Ambiente.
Representante Suplente da SVMA, Sonia:  Como informe passo a vocês que
está  acontecendo  um  movimento  de  discussão  pela  Sociedade  Civil,  da
situação dos  Parques e Praças. A sociedade está se mobilizando sobre esse
assunto, analisando que isso será um investimento e não um custo. Houve um
Seminário na Câmara Municipal.
Representante do Subprefeito,  Joice:  Gostaria  de  agradecer  a  presença do
Claudio do Nascimento - SVMA, dos visitantes Francis - Associação Amigos do
Jabaquara e João Mariano.  Com respeito a participação da AJA no Coopera,
peço  enviar  um  e-mail  confirmando  essa  solicitação  que  agilizamos  a
participação. Sem mais, encerro a reunião.


