
    

 

 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

  CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – JABAQUARA Biênio 2018/2020 

Data: 17/11/2020 

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

Horário: 19:00hs às 21:00hs  

Presentes:   

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 Kyiota - Conselheiro Sociedade Civil 

Expediente: 

1º Secretário, Jânio Coutinho: informo que a Representante do Subprefeito, 

Juliana, foi acometida de um mal-estar e não poderá participar desta reunião, 

bem como a Representante da SVMA também não poderá participar da 

Reunião. Porem a Representante da SVMA, Sonia Jabur, enviou ao email 

institucional do CADES uma justificativa de falta, bem como registrou por email 

seu voto de Aprovação da ATA, e também registrou seu voto a favor na 

Aprovação da Prorrogação dos Mandatos dos Conselheiros. Abordaremos mais 

detalhadamente esse assunto no 5º tema de Pauta, “Outros”. Como ainda não 

estamos no quórum, aguardaremos 30 minutos para início dos trabalhos. 

1º Secretário, Jânio Coutinho: Conforme atribuição do Regimento Interno, na 

falta do Representante do Subprefeito, abro a Reunião Ordinária Virtual do 

CADES-JA de acordo com a Portaria nº 047/20-SVMA, alcançado o quórum 

com os presentes, as 19:30hs. 

  

Informo a pauta de hoje:  

1. Aprovação da ATA da Reunião anterior, em 20/10/20;  

2. Aprovação Prorrogação Mandatos conforme a Portaria nº 047/SMVA; 

3. Regimento Interno; 

4. Relatório de Atividades de 2020; 

5. Outros  

5.1. Justificativa de falta da Representante da SVMA 



    

 

5.2. Posicionamento sobre falta de Suplentes 

5.3. Mudanças climáticas 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: estando no quórum, coloco em votação o 1º 

Ponto de Pauta, Aprovação da ATA da reunião de 20/10/20, que foi enviada ao 

e-mail dos Conselheiros. Lembrando que temos registrado 01 Voto a Favor da 

aprovação da Ata enviado por email pela Representante da SVMA, Sonia 

Jabur. Como votam?  

 

José Luís Assis Silva – Conselheiro Sociedade Civil: informo que meu voto é 

favorável à aprovação, porem estarei enviando ao email do Cades-JA, 

correções principalmente de transcrição de minhas falas. 

Shindi Kyiota - Conselheiro Sociedade Civil: informo que meu voto é favorável, 

mas existe na ata anterior uma informação minha, sobre o ano de aprovação 

do Projeto do Piscinão que tenho dúvidas. Caso constate que foi em outra data, 

irei mencionar numa próxima reunião. 

Patrick Augusto Silva - Conselheiro Sociedade Civil: as informações estão de 

acordo com minhas falas, então aprovo a ATA. 

1º Secretário, Jânio Coutinho: informo que ao receber as correções do 

Conselheiro José Luís, o conteúdo será complementado, com as correções das 

falas, para publicação.   

Resultado: Com as ressalvas acima, a votação foi de 06 Votos a Favor da 

Aprovação da ATA.   

  
ATA aprovada. Será encaminhado para Publicação no Diário Oficial.  

 

1º Secretário, Jânio: coloco em votação o 2º Ponto de Pauta, Aprovação 

Prorrogação Mandatos conforme a Portaria nº 047/SMVA. Sendo que há 

registrado 01 Voto a Favor, enviado por email, pela Representante da SVMA, 

Sonia Jabur. Como votam?  

 

Resultado: 06 Votos a Favor da Prorrogação Mandatos dos Conselheiros 

conforme a Portaria nº 047/SMVA.   

  
Aprovado a Prorrogação Mandatos dos Conselheiros. Será encaminhado para 

Publicação no Diário Oficial.  

 

1º Secretário, Jânio: no 3º Ponto de Pauta, Regimento Interno, por informação 

passada pela Juliana, a Subprefeitura do Jabaquara está aguardando o término 

das restrições da Lei Eleitoral para atualização dos Sites Oficiais, para incluir o 

Regimento Interno aprovado pelo CADES-JA no site e encerrar as questões da 

atualização deste Regimento pelo Conselho. 

 



    

 

Conselheiro José Luís: sobre esse assunto da atualição do Regimento Interno, 

vem de encontro as questões que tenho sobre as falas que são transcritas na 

ATA pelo secretário. Nós vivemos a situação do término dos trabalhos de 

atualização do Regimento Interno, veio a informação que teria que submeter 

essas atualizações ao Setor Jurídico tanto da Subprefeitura, quanto da SVMA. 

Agora após esse tempo e com a chegada da Juliana, se constatou que esse 

Parecer Jurídico, não era necessário. Ou seja, estivemos tutelados e 

represados na nossa missão sem necessidade. E nestas questões de missão 

do CADES, eu encaro nossa atuação como Conselheiro Fiscal, como tivemos 

oportunidade de visitar o Piscinão e anteriormente apontar o problema da 

colisão dos pássaros com os vidros do Centro Cultural Jabaquara, que nos 

enaltece. Mesmo o Conselho posto como um Conselho Consultivo, temos essa 

missão a exercer. 

 

1º Secretário, Jânio: falando como Conselheiro e não como Secretário do 

CADES-JA digo que em sua fala, mesmo mencionando que tem a ciência de 

sermos um Conselho Consultivo, você fala que temos como missão sermos 

Conselheiros Fiscais, eu não concordo com essa visão. Claro que sei que não 

somos consultados como deveríamos em várias questões ambientais do 

Jabaquara. Mas nós como Conselho, se percebemos alguma falha, deficiência 

ou problema, agimos através de nossa atuação, solicitando esclarecimento e 

providências  sobre os problemas ambientais que chegam a nosso 

conhecimento. Ajudando solucionar situações. Mas não posso concordar que a 

nossa missão seja fiscalizar. 

 

Conselheiro José Luís: são duas visões de atuações no CADES-JA. 

Democraticamente estamos e temos que estar preparados para essas 

dualidades e encontrar como Conselho a melhor atuação. 

 

1º Secretário, Jânio: no 4º Ponto de Pauta, Relatório de Atividades de 2020, 

tenho uma proposta, que é na elaboração deste relatório termos como base 3 

pontos: as propostas elaboradas para a Audiência Pública Orçamentária do 

Jabaquara, as atividades realizadas, com ênfase nos ofícios emitidos 

solicitando providencias e informações sobre as questões ambientais no 

Jabaquara, e a atuação do CADES-JA, no relato da manutenção das reuniões 

mesmo no auge da pandemia.  

 

Conselheiro José Luís: não concordo com essa característica de apenas 

narrativa da atuação do CADES-JÁ. Temos uma gama de problemas e 

situações que foram sendo levantadas, como a ausência de prevenção e 

contenção de resíduos no Piscinão, o caso de nos posicionarmos na extinção 

da AMLURB, os problemas de recursos e esvaziamento da SVMA nesta 

administração que se encontra no termino. Que poderá ser renovada ou 

trocada com a eleição. Temos que nos posicionar, claramente nessas 

questões. 

 



    

 

Shindi Kyiota - Conselheiro Sociedade Civil: sinto que o seu posicionamento, 

mesmo sendo válido, se adotarmos uma postura demasiadamente cobradora, 

estará com uma grande chance de ser ignorada. Sabemos pela experiência 

que todo gestor não leva em conta críticas enfáticas. Ao meu ver, a estratégia, 

seria elaborarmos um Relatório com características de propor sugestões aos 

gestores. 

 

Patrick Augusto Silva - Conselheiro Sociedade Civil: acho que temos que 

elaborar um relatório que esteja no meio termo do que foi falado até o 

momento, ou seja, um relatório descritivo como propôs o Janio. Tambem não 

isenta que mesmo sendo descritivo, elaborarmos críticas sobre os fatos 

ambientais que somos contra, ou até mesmo, de questões da administração 

como defende o José Luís. E tambem propormos sugestões de atuação como 

Shindi propõe. 

 

1º Secretário, Jânio: no 5º Ponto de Pauta, Justificativa de falta da 

Representante da SVMA; conforme solicitação da Representante da SVMA, 

Sonia Jabur, transcrevo carta enviada ao CADES-JÁ para esta reunião: 

 

“Ao CADES Jabaquara 

Srs. Conselheiros, Eu não poderei participar da reunião de amanhã, 17/11/2020. 

Na correria da semana passada acabei não vendo que tenho um compromisso de força 

maior e terei que me ausentar pois ocorrerá exatamente na hora da reunião. Mas 

gostaria de trazer uma questão a todos diante dos últimos acontecimentos: A Sra. 

Izildinha, passou por uma situação que nos trouxe à luz uma questão que não pode ser 

considerada somente um procedimento burocrático quanto seu desligamento do CADES. 

Ao fazer alguma ação social política remunerada, enquanto estiver ligada ao CADES, sem 

a publicação de sua renúncia, não pode se vincular a nenhuma atividade remunerada 

pois está vinculada ao CADES. A Sra. Izildinha precisou da publicação de desligamento do 

CADES nesta 6ª feira. Juridicamente sua carta de desligamento não valeu sem a 

publicação em DO. Conversei com a Juliana que já enviou para o setor de publicações de 

sua carta de renúncia de 25/09/2020 e a informação de que não teremos suplentes para 

substituí-la. Acredito que precisamos ver se a saída do Sr. Pedro também foi encerrada e 

publicada com a sua substituição pelo Patrick que era suplente. Precisamos estar atentos 

para que esta ou outra questão que precisam ser mais imediatas seja melhor 

compreendida. Tanto esta como outras questões que podem vir ocorrer. A próxima Mesa 

de Diálogos que ocorrerá em 26/11/2020 das 18h às 20h será sobre Estrutura e 

Funcionamento dos CADES Regionais e acredito que todos nós poderemos aprender com 

esse diálogo, levando as questões que são importantes para o aprimoramento dessa 

instância tão importante de interlocução entre sociedade civil e poder público. 

Mesmo eu não estando presente, gostaria que fossem levantadas as questões nessa 

reunião para apresentarmos nesse encontro e discutirmos junto aos outros CADES que 

estiverem presentes. Sr. Jânio, peço que leia essa carta para todos os conselheiros na 

reunião ordinária de 17/11/2020 para ser registrada em ATA. 

Desejo que seja uma reunião produtiva, 

Att, 



    

 

Sonia Joana Jabur Salomão 

DDPEA/UMAPAZ/SVMA 

Representante Titular de SVMA no CADES Regional Jabaquara” 

 

1º Secretário, Jânio: ainda no 5º Ponto de Pauta, temos um Posicionamento 

sobre a Falta de Suplentes? 

  

Conselheiro José Luís: sobre os fatos que fizeram haver as faltas da 

Representante do Subprefeito e da Representante da SVMA na reunião, não 

tenho nada a falar, afinal imprevistos acontecem, as pessoas tem o direito de 

ocasionalmente não comparecer a um compromisso. E ainda mais em casos 

de saúde, que podem acontecer com certeza. Mas não posso deixar de pensar 

que a falta de suplentes designados, principalmente dos representantes da 

Subprefeitura e SVMA é uma falha. Uma vez que as Reuniões do CADES-JA 

são marcadas com antecedência e divulgadas pelo Diário Oficial. 

 

Conselheiro Shindi Kyiota: no caso da Juliana, que teve um mal-estar, não 

temos muito a solicitar, uma vez que ela na verdade já é designada pelo 

Subprefeito, que é o presidente do CADES-JA. Com certeza, por esse mal-

estar que ela sofreu, ela não teve tempo de solicitar a algum outro servidor para 

participar no lugar dela. Quanto a Representatividade da SVMA, temos que 

lembrar que a Sonia era suplente, e foi recentemente indicada como Titular 

desta representatividade. Podemos adotar o critério de solicitar ao Secretário 

do CADES-JÁ que envie Ofício a SVMA, solicitando a designação de um outro 

Suplente. 

 

1º Secretário, Jânio: mais uma questão do 5º Ponto de Pauta, o assunto de 

Mudanças Climáticas:  

 

Conselheiro José Luís: mudanças climáticas, choques térmicos, ocasionam 

dificuldades aos idosos, e também as pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Eventos extremos, chuvas, calor, ar seco, todos esses assuntos tem a ver com 

meio ambiente e com defesa civil. Na divisão administrativa do Jabaquara, 

existe o setor 5, que a região atrás do Parque do Nabuco, que há muitos 

problemas com encostas. Desenvolver critérios para uma ação. Recentemente 

uma comissão do Estado foi ao Japão para conhecer a Defesa Civil de lá, 

porem o Estado não dialoga com o CADES sobre essas situações. 

Defendemos em nossa missão a Cultura de Paz e estamos dispostos a 

contribuir para sanar os vícios, que respaldado pela ciência neste tema. 

 

Conselheiro Shindi Kyiota: este seria sim uma situação de Defesa Civil. Vejo 

dificuldades na prevenção rápida sobre esses aspectos ambientais extremos. 

Talvez a instalação de sirenes, mas é difícil. 

 

1º Secretário, Jânio: encerrado os temas de pauta, encerro a reunião 


