
ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO
AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ –

JABAQUARA Biênio 2018/2020

Local: Prefeitura Regional do Jabaquara

Data: 07/05/2019

horário: 18:00 às 20:30hs

Presentes: 

Joice- Representante do Subprefeito do Jabaquara

Pamela- Representante Titular da SVMA

Sonia Jabour - Representante Suplente da SVMA

Janio Coutinho– 1º Secretário Conselheiro CADES

Luciano Matias– 2º Secretário Conselheiro CADES

José Luís – Conselheiro CADES

 Izildinha- Conselheira CADES

 Patrick- Conselheiro CADES

Pedro Domingos - Conselheiro CADES

Convidados:

Pamela Oliveira: Estagiária da SVMA

Não Identificada: Estagiária da SVMA

João Mariano: Conselho Participativo

Pauta:

1. Ofício para Secretaria da Cultura abordando a preservação do espaço, 
do jardim, árvores, plantas, bem como a instalação da Rosa dos Ventos 
e Colisão dos Pássaros;

2. Convite ao representante da Secretaria da Cultura participar de reunião 
do CADES-JA;



3. Verificar se já existe resposta da SVMA sobre o curso de formação a ser 
realizado em 03 datas das 17hs as 20hs;

4. GT de Amortecimento do PEFI. Os seguintes conselheiros como 
integrantes: 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias Matias, 
Conselheiro José Luís Luís, Shindi e Pedro;

5. Convite a Administradora do Parque do Nabuco participar de reunião do 
CADES-JA;

6. Apresentar o número dos processos sobre o terreno da SP Obras na Av. 
Eng. Armando de Arruda Pereira que se encontram na Prefeitura 
Regional;

7. Propor inclusão do Jabaquara no projeto de troca de recicláveis por 
energia elétrica;

8. Verificar se já existe resposta da SVMA sobre o porque do cancelamento
do curso de residuos solidos;

9. Ofício para reativar a SALA VERDE na Prefeitura Regional;

10.  Ofício para PRODAM criar ou reativar o e-mail cades.jabaquara;

11.  Verificar se existe ATAs publicadas no Diário Oficial de relatórios de 
atividades da Gestão Anterior do CADES-JA.

Atingido Quorum as 18:12hs

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Tenho a informar que o 
auditório do primeiro andar onde faziamos as reuniões, será desativado. 
Naquele espaço será instalado o “Descomplica São Paulo”, por isso a partir de 
agora as reuniões do CADES-JA se darão no terceiro andar. Caso exista 
aguma impossibilidade estamos estudando solicitar o apoio da Igreja Nossa 
das Graças para se fazer as reuniões, ou mesmo o Centro Cultural Jabaquara. 
Tambem informo a ausência do Conselheiro Pedro Domingos neste início de 
reunião porque ele participa da Conferência do Idoso. Caso ele não consiga 
chegar a tempo está justificado.

Representante Suplente da SVMA, Sônia: propõe que os ítens de proposta de 
pauta sejam respondidos desde já pelos Representantes da SVMA e da 
Regional.

Aceito por consenso a proposta.

Representante Suplente da SVMA, Sônia: com respeito ao Curso que será 
ministrado pela SVMA, o setor responsavél por isso, o DEPAC sofreu uma 
mudança de sua coordenação. Por isso fez-se por bem propor uma reunião 



macro com os CADES da região Sul, onde nesse encontro poderia se passar o 
conteúdo que o curso abordaria, no sentido de alinhar a perspectiva de 
Politicas Publicas com o sentimento de participação dos conselheiros, histórico 
de atuação. Será tambem aberto para participação de lideranças e ex-
conselheiros. Tambem estaremos convidando a APA Capivari Monos. A nova 
diretoria esta vendo um espaço e aí definir a data do encontro.
No momento a proposta de horário seria das 9:00hs as 14:00 hs. Mas ainda 
não é oficial. Com respeito ao cancelamento tem uma justificativa, mas poderá 
informar por escrito se o Conselho preferir.

Por consenso, o CADES-JA solicita a informação por escrito.

Conselheiro José Luís : Tenho a preocupação com os resíduos sólidos no 
bairro, inclusive eu mando fotos para os órgãos responsáveis Os produtores de
embalagens contribuem muito para a situação de degradação do meio 
ambiente, e um curso sobre Resíduos seria útil.

Conselheira Izildinha: obti conhecimento de problemas no esgoto e aumento de
resíduos em uma comunidade do Jabaquara chamada Vietnã.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Com respeito as 
informações da pauta sobre a Regional, posso informar que temos a intenção 
de mandar sim o Oficio ao Centro Cultural São Paulo, e pede ao primeiro 
Secretário, reenviar a matriz do Oficio para imprimir e assinar. Quanto a 
participação da Secretaria da Cultura nas nossas reuniões, foi feito convite a 
pessoa designada, inclusive multiplicado pelo e-mail do CADES-JA . Como não
houve o comparecimento, poderemos protocolar um pedido agora tambem pelo
Subprefeito junto a Secretaria para que a pessoa compareça. Quanto ao 
Parque do Nabuco, temos a informação que não existe na prática o Conselho 
Gestor. Estaremos convidando a administradora do Parque ou seu 
representante a participar da reunião.

Representante Suplente da SVMA, Sônia: solicita esclarecimento sobre a 
questão do Parque do Nabuco.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice narrou os fatos da reunião 
anterior que geraram o consenso no CADES-JA em solicitar a vinda do 
adminstrador do espaço para prestar algumas informações.

Representante Suplente da SVMA, Sônia: até mesmo pelo e-mail multiplicado 
pelo Conselheiro Shindi, onde informa algumas dificuldades da administradora 
Fernanda para se deslocar para reuniões a noite, solicita se formar uma 
comissão de Conselheiros e ir até o Parque do Nabuco.

Conselheira Izildinha: tenho informações sobre problemas no Parque do 
Nabuco, inclusive sobre outros pontos fora do nosso foco, como é o caso de 
problemas na segurança da espaço.



1º Secretario Conselheiro Janio Coutinho: a meu ver, não haveria problema em
formar uma comissão para uma visita. Entendo que a Regional tem o 
instrumento dos mutirões, mas são ações de zeladoria e existe outras questões
ambientais a esclarecer.

Conselheiro José Luís: a situação empática da direção do parque pode ser 
aceita, mas gostaria de lembrar que no CADES-JA existe representante da 
SVMA e poderia até nos esclarecer da situação. Entendo que como o 
Jabaquara tem 2 parques e um parque estadual muito próximo, deveria haver 
relatórios das situações, ou então, haver a necessidade de gerar relatórios 
sobre isso. Não podemos deixar de lembrar, até mesmo do que foi dito na 
reunião anterior, que existe o custo de ir até o Parque.

Conselheira Izildinha: eu já havia conversado com o Conselheiro Shindi, e até 
estavamos nos dispondo a ir até lá conversar sobre a situação.

Neste momento Representante Suplente da SVMA, Sônia reafirma a 
necessidade de se entender as condiçoes de trabalho que os administradores 
enfrentam. Representante Suplente da SVMA, Sonia tambem solicitou e fez a 
leitura de material sobre o conceito do que é conservação ambiental.

Conselheiro Patrick: Solicito a Representante Suplente da SVMA, Sônia que 
remeta esse texto ao e-mail do CADES-JA.

Neste momento 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias se dirige a 
Representante Suplente da SVMA, Sonia e ratifica desculpas, se em reunião 
anterior as suas férias,  de alguma forma as colocações enfaticas que ele fez 
tê-la ofendido. Se isso aconteceu, isso foi um erro na interpretação de suas 
palavras. Sabe que Representante Suplente da SVMA, Sonia é uma 
representante de valor da SVMA e de forma alguma quer que suas palavras 
sejam entendidas ao contrário. E espera com essa manifestação encerre 
alguns comentarios sobre isso, e se dê por finalizado esse assunto.

Representante Suplente da SVMA, Sônia narrou ser uma servidora pública, e 
na defesa de algumas ideias tambem se manifesta de forma enfática. Não vejo 
necessidade disso, mas tambem peço desculpas se esse modo de falar causou
alguma outra impressão.

Conselheiro José Luís: entendo que esse é um Consellho paritário, com 
servidores e sociedade civil. As discussões da coisa pública tem que haver. 
Ambos são aguerridos e defendem suas questões e as reuniões tambem são 
para isso. Eu, a meu ver, entendo que sim, dentro desse aguerrimento, 
algumas colocações do 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias poderiam ter 
sido entendidas como algo ofensivo. Mas Representante Suplente da SVMA, 
Sônia e 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias pelas manifestações 
colocadas põem isso de lado e foi tudo esclarecido.

Representante Suplente da SVMA, Sônia: minha propostas sempre são de 
ação.



Conselheiro Patrick: temos que entender o ponto de vista da vida real e ponto 
de vista pessoal. Tambem queremos uma noção real.

Conselheiro José Luís: Tenho a preocupação do sucateamento do bem público.
Queremos relatórios. Temos que ser analíticos.

Conselheira Izildinha: reafirmo que poderei ir em comissão ao Parque do 
Nabuco, e sei que o Conselheiro Shindi tambem poderia ir.

Neste momento Conselheiro José Luís solicita questão de ordem.

Conselheiro José Luís: eu tenho uma questão de ordem, que se trata da 
Representação da SVMA. Até agora todas as manifestações são feitas pela 
suplente, e a titular da Representação da SVMA, que está presente não se 
manifesta.

Como a Representante titular da SVMA se ausentou momentaneamente, fez 
por bem, para dar sequencia na reunião retornar aos pontos de Pauta que a 
Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice daria.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: quanto a informações 
sobre o terreno na Av Eng. Armando Arruda Pereira, que tem algumas árvores 
de grande porte, se trata de um terreno que pertence ao âmbito da Operação 
Urbana Águas Espraiadas. Ainda não tenho a confirmação do número dos 
processos que se encontram na Regional sobre a situação do terreno que 
foram mencionados na reunião anterior. Quanto ao outro tema da SALA 
VERDE, como eu falei no inicio, o espaço do auditorio que se fazia reuniões 
será ocupado para instalar o Descomplica São Paulo, que é um projeto 
municipal nos moldes do PoupaTempo. Mas ratifica que deve-se manter a 
solicitação da SALA VERDE. Com isso, poderá haver o estudo de implantar em
outro local na Regional se possível. Sobre o assunto da pesquisa das ATAS 
anteriores nos Diários Oficiais da época, ainda não conseguiu êxito em 
localizar. Nas pesquisas internas localizou alguns manuscritos de ATAs, porem 
não localizou sua publicação no Diário Oficial. Sobre a questão do Ofício à 
Prodam, informa que foi enviado. Sobre oque foi mencionado sobre a 
Comunidade do Vietnã, a informação que tenho é que existe um grupo de 
trabalho, onde essas pessoas estão fazendo a conscientização sobre a dengue
na Comunidade. Existe tambem ações de limpeza do córrego, e que esta área 
está dentro do perímetro da Operação Urbana Aguas Espraiadas que tambem 
tem projetos para aquela localidade.

Convidado Joao Mariano do Conselho Participativo pede a palavra.
Foi concedida a palavra ao convidado:

João Mariano: sou do Conselho Participativo e tambem atuo no Conselho de 
Saúde, para dar um auxilio ao CADES no que diz respeito ao planejamento, 
posso dizer, que no Conselho de Saúde nos elaboramos um documentos com 
propostas e o protocolamos junto a Regional. Acredito que a preocupação com 



o passado, com o que foi ou não realizado, deve ficar em segundo plano. 
Como ajuda aos trabalhos, entendo que esse colegiado tem que ser produtivo, 
definir propostas e apresentar propostas na Regional, que certamente vai 
avaliar a viabilidade de tudo.

Neste momento, o primeiro Secretário 1º Secretario Conselheiro Janio 
Coutinho, solicita ao Conselheiro José Luís que retome sua questão de ordem, 
uma vez que quando a fez, a Representante da SVMA  Representante da 
SVMA, Pamela havia se ausentado momentaneamente, mas agora está 
presente.

Conselheiro José Luís: a questão de ordem é a seguinte, no que se trata da 
Representação da SVMA. Até agora todas as manifestações são feitas pela 
suplente, e titular da Representação que está presente não se manifesta. Isso 
me traz dúvidas, até mesmo sobre a regularidade dos trabalhos.

Representante da SVMA, Pamela: Pensei ter deixado claro que Representante 
Suplente da SVMA, Sonia iria manifestar as posições da SVMA. 

1º Secretario Conselheiro Janio Coutinho: Eu entendi que Representante 
Suplente da SVMA, Sonia iria passar as informações sobre os pontos de pauta 
que a SVMA iria se pocionar. O que ocorre, até pelo fato que faço as anotações
para ATA, todas as manifestações que seriam do ponto de vista da SVMA, até 
mesmo aquelas mais subjetivas, são ditas pela suplente.

Conselheiro José Luís: na última reunião, tivemos longa discussão sobre a 
formalidade que os trabalhos devem ter. Ate mesmo por questionamentos 
jurídicos da validade da reunião. E a titular não se manifestando causa dúvidas.

Representante da SVMA, Pamela se dirige a Conselheira Izildinha perguntando
se entendeu isso ser problema. Conselheira Izildinha ratifica que só viu a 
Representante Suplente da SVMA, Sonia emitir opiniões.

Neste momento, Representante Suplente da SVMA, Sônia faz várias 
colocações sobre o entendimento que tem sobre como o  Conselho entende a 
participação de um Suplente. Diz que senti ser o pensamento do Conselho, que
Suplente só tem função se o Titular não estiver. Mas ela entende que o 
suplente tem muito a falar e contribuir. Lamenta muito essa postura, e até 
pensa em solicitar a SVMA que a substitua nesta suplência. E diz que para ela, 
o Conselho não está ciente de suas atribuições e não está fazendo um trabalho
consciente.

1º Secretario Conselheiro Janio Coutinho, solicita a Representante Suplente da
SVMA, Sônia ponderação nas colocações sobre o Conselho e lembra que 
somos conselheiros eleitos pela população, que todos tem uma bagagem de 
atuação no Bairro e que não se pode falar isso da atuação dos Conselheiros.

Representante Suplente da SVMA, Sônia reafirma que no seu entender este 
conselho não age de acordo com as atribuições que um Conselho deva ter. 



Representante da SVMA, Pamela tambem declara que concorda com 
Representante Suplente da SVMA, Sônia.

1º Secretario Conselheiro Janio Coutinho se dirige a Representante da SVMA, 
Pamela e Representante Suplente da SVMA, Sônia, e informa que este 
Conselho age de acordo com a lei de criação do CADES e seu Regimento 
Interno, onde diz que o Titular da Representação de algum órgão é que deve 
se manifestar. Tambem afirma que está assegurado o direito a voz para 
qualquer participante da reunião. E que em caso de algum impasse, existe o 
instrumento do voto, onde o titular pode votar e o suplente não. Informa que as 
colocações de ambas as Representantes não são corretas e reafirma que se 
as Representantes da SVMA tem de uma ideia de atuação diferente, devem ser
vencidas pela argumentação, e no impasse, votada a questão. Afirma que o 
Conselho tem seu perfil, que foi se formando desde a eleição da atual gestão. 
Um exemplo disso,  é a atualização do Regimento Interno que foi feita e 
criaçao do GT de Amortecimento. Por isso não concordo com o que foi dito. Ao 
meu ver, o perfil da atual gestão,  aponta que deve haver registro das ações e 
registro da situação ambiental do bairro. Por isso questiona as coisas, e pede 
respostas por escrito. Tudo isso alem de ter que atuar nos problemas 
ambientais.

Neste momento Representante da SVMA, Pamela diz que o horário da reunião 
está ultrapassado já em 20 minutos e ela vai ter que se retirar.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: eu como Representante do
Subprefeito, nas minhas atribuições, em razão do horário posso encerrar a 
reunião. Porem não podemos encerrar dessa forma abrupta. Acho que se 
consumiu muito tempo da reunião em falas e não se definiu nada. Não foi feita 
a leitura das ATAs das reuniões anteriores, nem a leitura da atualização do 
Regimento Interno, que em princípio fica pra reunião que vem; ou outra solução
a posterior. Ratifico que não podemos mais ter reuniões sem foco do 
andamento. Agora encerro a reunião. 


