
    

 

 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

Data: 16/03/2021 

Local: Vídeo Conferência conforme Portaria nº 047/20/SVMA 

Horário: 19:00hs às 21:00hs  

Presentes:  

Marina Mansur Reis – Representante do Subprefeito do Jabaquara  

Sonia Joana Jabur Salomão - Conselheira Titular Representante da SVMA  

1º Secretário, Jânio Coutinho - Conselheiro Sociedade Civil 

2º Secretário, Luciano Mathias - Conselheiro Sociedade Civil 

José Luís Assis Silva – Conselheiro Sociedade Civil 

Patrick Augusto Silva - Conselheiro Sociedade Civil 

Shindi Kiyota - Conselheiro Sociedade Civil 

Expediente: 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: Neste horário às 19:11, 
alcançamos o quórum e abro a Reunião Ordinária Virtual do CADES-JA, de 
acordo com a Portaria nº 047/20-SVMA. Conforme as deliberações da Reunião 
Extraordinária de 16/03/21 informo que protocolei o e-mail ao Chefe de 
Gabinete da Amlurb, gerando um protocolo SEI anexando e encaminhando os 
questionamentos dos Conselheiros sobre os programas existentes no bairro. 
Também encaminhei relação de contatos com lideranças do bairro ao e-mail do 
CADES-JA. Amanhã irei proceder contato com a Amlurb, para verificar o 
andamento disso. Informarei aos Conselheiros. Com respeito a participação do 
Conselho em reunião do Conselho Participativo do Jabaquara, contatei o 
secretario e informou que haverá uma reunião extraordinária em 25/03/21, 
onde poderemos participar com tempo de fala conforme a rotina daquele 
Conselho. 

Conselheiro José Luís: posso participar da reunião do Conselho Participativo 
nesta data. 



    

 

Conselheira Representante da SVMA, Sônia: gostaria de participar da reunião 
do Conselho Participativo, mas nessa data estarei na reunião do CADES 
Mooca.  

1º Secretário, Jânio Coutinho: eu também poderei participar da reunião do 
Conselho Participativo. Os conselheiros que não se manifestaram neste 
momento, mas que quando chegar a data estiverem disponíveis, poderão 
participar também, até porque, as reuniões do Conselho Participativo são 
abertas. Isso definido por agora, informo a pauta da reunião de hoje:  

1. Aprovação da ATA da Reunião anterior, em 23/02/21;  

2. Indicação de procedimento de verificação de obra no córrego na Divisa 
do bairro; 

3. Encaminhamento de indícios de poluidores no entorno do PEFI; 

4. Continuidade de Planejamento Ambiental para o Bairro 

5. Outros 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: estando no quórum, como 1º Ponto de Pauta, 

Aprovação da ATA da Reunião anterior, em 23/02/21, que foi enviado para o e-

mail dos Conselheiros, como votam?  

  
Resultado: 07 Votos a Favor da Aprovação da ATA.   

  
ATA aprovada. Será encaminhada para Publicação no Diário Oficial.  

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: no 2º Ponto de Pauta, Indicação de 

procedimento de verificação de obra no córrego na Divisa do bairro, este deve-

se ao encaminhamento ao CADES-JÁ, pelo Conselheiro Participativo João 

Mariano, de fotos do local e fazendo narrativa de preocupações sobre a obra 

que a SABESP executa no Córrego situado a Rua Álvaro Fagundes com a Av. 

Cupecê, próximo a Rua Antiga do Mar. A principal manifestação de 

preocupação que fez, foi sobre o fato de tubulações estarem para ser 

instaladas no leito do rio, o que dificultaria a limpeza e conservação deste 

córrego. Por isso, como se trata de obra que se faz em conjunto com o bairro 

de Cidade Ademar, sendo executada por um órgão Estadual, e uma situação 

ambiental, encaminhei este ponto de pauta e já coloco a proposta de 

enviarmos um Ofício as Subprefeituras envolvidas, para fazer um levantamento 

de informações sobre essa obra. 

 

Conselheiro José Luís: o Sr. João Mariano do Conselho Participativo, que fez a 
denúncia com vídeos gravações e fotos sobre limpeza do rio, que acaba indo 
para o Piscinão, que tem ligação com o córrego Águas Espraiadas. Porque 
existe dúvida de quem fará limpeza do rio, se será Cidade Ademar ou 
Jabaquara por ser o limite do Distrito. Soube que para contenção de enchente 
foi feito muro de contenção feito por Jabaquara que é denominado Sumidouro. 
Siurb também interveio, Sabesp também mantendo intervenção. Pelo que 
compreendi Sabesp não é responsável por águas pluviais. O Conselheiro 



    

 

Shindi também fez parte do Conselho da Bacia do Alto Tietê e poderia nos 
dizer alguma coisa. 
 
Conselheiro Shindi: Acho que devemos fazer Ofício em conjunto com Cidade 
Ademar sobre esse caso. Sei que a tubulação vai entrar no rio, para regularizar 
água da chuva e esgoto dentro ou paralelo ao leito do rio. É demorado para 
Sabesp tem que interligar todas as casas da Comunidade. A Sabesp tem que 
primeiro atingir a meta, acompanhei as obras para eliminação de odores. A 
obra compreende 16 lotes divididos dentro da Operação Urbana. Tentei obter 
maiores informações, mas está difícil contratar a construtora. 
 
Conselheiro José Luís: precisamos compreender a zeladoria e a Secretaria do 
Verde e aí sim teremos subsídios para mandar os ofícios. 
 
Conselheiro Shindi: existe a necessidade deste retorno e agir juntamente com 
Cidade Ademar e Jabaquara. 
 
Conselheira Representante da SVMA, Sonia:  Os CADES são os interlocutores 
entre o Poder Público e a Sociedade Civil. Concordo com o Shindi de se fazer 
solicitação junto com Cidade Ademar. Preciso saber na Secretaria do Verde 
qual setor que cuida de obras em leitos dos Rios, lá deve ter material sobre 
isso. A Maralina fez pedido por meio das coordenadorias do governo local para 
os 2 lados trazer informação para a população. Temos que apresentar essa 
atividade, para estar integrado ao Conselho Participativo. Fazer ofício no 
sentido do CADES se une ao Conselho Participativo. 
 
2º Secretário, Luciano Mathias:  concordo com Sonia e Shindi, para o CADES 
ter posicionamento conjunto e solicitar um cronograma da obra, quando ela vai 
ser entregue para a população. 
 
Conselheiro Patrick: toda obra passa por um licenciamento. A SVMA pode 
ajudar apresentando os dados que possui.  
 
Conselheiro José Luís: Ofício pode ser mandado e poderemos ajudar e se 
integrar a demanda do Participativo. 
 
Conselheiro Shindi: nesta obra, gostaria de dizer que por se tratar de esgoto, 
sabemos que deve ter uma declividade. Toda obra de esgoto tem que ter um 
posicionamento para a gravidade agir. 
 
1º Secretário, Jânio Coutinho: no 3º Ponto de Pauta, Encaminhamento de 
indícios de poluidores no entorno do PEFI, foi uma demanda do Luciano que 
tem a palavra. 
 
 
 
 
 



    

 

 
2º Secretário, Luciano Mathias:  Através da atuação do GT do Amortecimento, 
soubemos sobre apreensão da comunidade quanto a obras no Córrego dos 
Colonos a Sabesp também deve o planejamento que vai acontecer com 
Córrego. A Sabesp sempre está instalando tubulação e a nascente pode ficar 
prejudicada. Inclusive existe a preocupação com os resíduos sólidos, ratos e 
até escorpiões. Precisamos solicitar o cronograma da obra junto a SABESP.  
 
Conselheiro José Luís: A Sabesp tem que dizer como está relacionado o 
Sistema de drenagem. Sabemos que a Sabesp usa os Córregos para afastar 
os resíduos.   
 
2º Secretário, Luciano Mathias: precisamos das informações, uma vez que o 
serviço prestado sobre o consumo de água e esgoto é pago.  
 
Conselheiro José Luís: precisamos entender como funciona o Sistema de 
águas pluviais. Quem cuida disso? Seria a EMAE ou a DAEE? 
 
1º Secretário, Jânio Coutinho: no 4º Ponto de Pauta, Continuidade do 
Planejamento Ambiental no Bairro, informo que continuamos a aguardar as 
informações solicitadas a Amlurb que podem ajudar no nosso planejamento. 
 
Conselheiro José Luís:  em 22/03/2021 teremos o dia Mundial da Água, isso 
refere-se à 14º ODS. Mas não se cumpre. Querem que achemos que os 
mananciais estão ok, que os rios estão ok e sabemos que não estão. Estamos 
nos aproximando da Audiência Pública do Plano de Metas, e precisamos saber 
em que podemos nos aprofundar quanto as mudanças climáticas. 
 
Conselheira Representante da SVMA, Sonia:  ainda não temos retorno dos 
nossos questionamentos referente compostagem e ecopontos. Qual ação do 
CADES? 
 
1º Secretário, Jânio Coutinho: o informe inicial da Marina, nos trouxe que foi 
enviado e protocolado junto ao Chefe de Gabinete da Amlurb nossos 
questionamentos. Vamos continuar cobrando e solicitar a Subprefeitura manter 
também a cobrança quanto as respostas. 
 
2º Secretário, Luciano Mathias: discutiremos as 14 propostas mantendo como 
nossas metas.  
 
Conselheiro José Luís: planejamento, mas visando o fechamento de um 
relatório. 
 
Conselheiro Patrick: tem que ter método para executar um planejamento, nós 
temos esse método?  
 



    

 

2º Secretário, Luciano Mathias:  Mas o que você está falando, isso se trata de 
fluxograma organograma, fluxo de ação, eu entendo disso, mas não se trata 
desse tipo de planejamento que estamos discutindo. 
 
Conselheiro Patrick:  Temos que conhecer o método. 
  
Conselheira Representante da SVMA, Sonia:  eu propus uma oficina para 
desenvolver um diagnóstico do bairro, com informações da Subprefeitura, das 
secretarias e como resolver. Tentei apresentar essa ideia no início das 
atividades desta gestão. 
 
Conselheiro José Luís: eu não me lembro disso. 
 
Conselheiro Patrick: eu me lembro, foi sim parte das nossas discussões iniciais 
no princípio da gestão. 
 
Conselheiro Shindi: eu também me lembro. 
 
1º Secretário, Jânio Coutinho: realmente o que o Patrick está falando é uma 
necessidade, temos que dominar métodos, mas no aspecto de planejamento 
ambiental que estamos discutindo, o que é consenso no Conselho, é continuar 
a defender e reafirmar nossas 14 propostas ambientais. Inclusive elas estão 
publicadas na página do CADES no site da Subprefeitura do Jabaquara. 
 
1º Secretário, Jânio Coutinho: entramos no 5º Ponto de Pauta, Outros. 
 
Conselheira Representante da SVMA, Sonia:  gostaria de comunicar que pedi a 
minha aposentadoria. Fiz a solicitação e a Maralina já está agilizando uma 
pessoa para ficar no meu lugar. Devo sair em abril, mas devo continuar 
participando das atividades, talvez até auxiliando a pessoa que for indicada 
pelo tempo necessário. Eu defendo que temos que atuar para que o CADES 
seja conhecido e o a comunidade saber o que ele faz.  Que haja sensibilização 
das questões para a sociedade. Eu avalio que este CADES tem muito 
potencial, mas tem que haver empatia das ideias das pessoas. E existem boas 
ideias.  
 
Conselheiro José Luís: ficar atentos, já que temos problemas no piscinão Jorge 
Hatto e compostagem onde o projeto Pampa não foi executado. A lei de 
Embalagens, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos está com sua 
aplicação atrasada. O Conselheiro João Mariano fez perguntas junto ao 
Ministério Público, coisas que tem muito a ver com o meio ambiente e temos 
que ficar atentos ao contato com o Participativo.  
 
Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: não havendo mais pontos de 
pauta, encerro a reunião. Boa noite.  


