
    

 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

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

Biênio 2018/2020 

 

Local: Subprefeitura do Jabaquara                                Data: 18/02/2020 

Horário: 18:00 às 20:00hs 

Presentes:  

Carlos Eduardo de Almeida – Representante do Subprefeito do Jabaquara  

Sonia Joana Jabur Salomão - Conselheira Supl. Representante da SVMA 

1º Secretário, Janio Coutinho  - Conselheiro CADES 

2º Secretário, Luciano Mathias   - Conselheiro CADES 

José Luís Assis Silva – Conselheiro CADES 

Patrick Augusto Silva - Conselheiro CADES 

Izildinha Souza Santos- Conselheira CADES 

Shindi Kiota - Conselheiro CADES 

Convidados: 

Paulo Sergio da Silva - SVMA 

Leonildo da Silva Patinho - SVMA 

Expediente:  

1º Secretário, Janio Coutinho: Reunião do CADES-JA dia 18/02/2020. Está 
autorizada a gravação da reunião pelos presentes. Alcançado quórum as 
18:45h. Passando agora a divulgação da pauta de hoje: 
 

1. Definição da participação do CADES-JA no evento Aniversário do 
Jabaquara promovido pelo Jornal Jabaquara; 

2. Aprovação da ATA anterior; 



    
3. Informes da SVMA; 
4. Participação do CADES em outros Conselhos; 
5. Proposta de Ofícios; 
6. Anúncio da perda do Mandato do Conselheiro Pedro por faltas 

acumuladas 

Conselheiro Patrick: Hoje não temos a presença da Joice na reunião, gostaria 
de saber se poderemos deliberar normalmente. 

1º Secretário, Janio Coutinho: a ausência da Joice está sendo suprida pela 
presença do Carlos Eduardo, que é integrante da Subprefeitura e indicado pelo 
Subprefeito a participar desta reunião. Mas o fato principal é que alcançamos o 
quórum com os Conselheiros presentes, então a reunião será sim deliberativa. 

Conselheiro José Luís: Antes de entrar nos pontos de Pauta, gostaria de 
perguntar a Sonia, sobre o que ela falou anteriormente, que seria como 
podemos entender a colocação de sermos mais autônomos da Secretaria do 
Verde e da Subprefeitura? 

1º Secretário, Janio Coutinho: somente para esclarecer, esta fala da Sonia foi 
antes de alcançarmos quórum e não havia sido iniciada a gravação, e o tema 
era de autonomia de ação do Conselho. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: Esta atividade de 
participação do CADES-JA no aniversário da Jabaquara já ilustra bem meu 
ponto de vista. Porque com certeza nesta reunião vão se delinear o que os 
Conselheiros da Sociedade Civil farão, o que a Subprefeitura e a SVMA 
poderiam ajudar e isso mostra que as vezes não é necessário a presença ou 
coordenação do poder público, para algo se concretizar numa ação. 

1º Secretário, Janio Coutinho: Entrando no 1º Ponto de Pauta, conforme a 
deliberação de Janeiro de participar das atividades do bairro, e como não 
houve possibilidade de participação no aniversário de São Paulo, estamos 
pleiteando junto a Rosa do Jornal do Jabaquara, que organiza as 
comemorações do aniversário do Jabaquara, uma participação do CADES-JA 
neste evento. Diante de um contato inicial com o Conselheiro Luciano Mathias, 
eu entrei em contato e obtivemos a confirmação de que teremos uma Tenda no 
evento. Agora nesta reunião temos que organizar o conteúdo e a forma da 
nossa participação. Evento será em 07/03 das 09:00h às 15:00h no Clube 
Escola Vila Guarani no dia 08/03 na Av. Santa Catarina nº 2400 das 10:00h às 
14:00h. É minha opinião, que os Conselheiros do CADES-JA apresentam 
domínio de várias especialidades no nível ambiental, pois temos engenheiro 
agrônomo, gestor ambiental, gestor de projetos, usuários dos parques, temos 
também Conselheiro de grande conhecimentos em resíduos sólidos e 
Conselheiro participante em outros conselhos ao nível estadual, e temos como 
primeiro tema definir como será essa participação no Aniversário do Jabaquara. 

Conselheiro José Luís: Este termo especialista não cabe a mim e também acho 
que não cabe aos demais. Somos conselheiros da sociedade civil, cidadãos de 



    
bem e de boa vontade, que fazem o entendimento do meio ambiente. Apesar 
da iniciativa bem vinda da participação do CADES-JA temos que observar que 
a situação ambiental da cidade e do bairro é de péssimas condições e não 
podemos perder o foco disso. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: é de muita importância essa 
definição, porque o CADES-JA pode se apresentar com caráter informativo 
para quem estiver lá, ou apontar questões do território, sendo uma 
oportunidade de ver caminhos. Temos que criar uma perspectiva de atuação. 
Isso também foi o que eu quis dizer sobre uma autonomia do Conselho. Veja, é 
sobre a autonomia do Conselho e não do Conselheiro, uma vez que será 
definida nesta reunião, como será a atuação de cada um. 

1º Secretário, Janio Coutinho: neste entendimento que eu quis dizer sobre as 
especialidades de cada conselheiro, onde podemos falar de arborização, 
resíduos sólidos, situação dos parques, ODS. Inclusive aproveitando a 
presença do Paulo, se puder participar de algum dos dias do evento dar uma 
visão de como é a administração do Parque do Nabuco. Dar uma visão das 
dificuldades, e dos projetos que estão em pauta. 

Conselheira Izildinha: infelizmente existe moradores de rua frequentadores do 
Parque, que fazem algumas depredações e até algumas queimadas por perto. 

Paulo Sergio da Silva – SVMA: isso é um problema que temos que enfrentar, 
porque como os moradores de rua tem acesso normal aos Parque da cidade, 
às vezes acontece que eles usam até de certa forma indevida as 
dependências, como uso do banheiro para banhos e dormir nas ao redor das 
instalações. São situações que requer dialogo para acertar isso tudo. 

1º Secretário, Janio Coutinho: uma coisa muito importante da população saber 
é essa questão do Parque do Nabuco estar no limite entre os bairros do 
Jabaquara e da Cidade Ademar, as vezes causando um certo conflito de 
competências, atrapalhando a administração. A administração do Parque é da 
SVMA e às vezes as cobranças vem para a subprefeitura. 

Conselheira Izildinha: um problema grave da cidade são as enchentes. 
Aconteceram algumas enchentes no bairro e podemos ser questionados com 
respeito a isso. 

Conselheiro Patrick: A SVMA tem alguma atuação com respeito a enchentes? 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: a questão de obras é a 
Subprefeitura que é responsável. A atuação da SVMA vem mais no sentido 
educativo, de conscientização do descarte correto de resíduos, melhorando a 
visão que os moradores para melhoria da comunidade. 

Paulo Sergio da Silva – SVMA: é muito importante a conscientização e a 
informação para o comunidade do descarte correto dos resíduos. 



    
Conselheiro José Luís: eu continuo com uma certa dificuldade em conciliar a 
correta medida entre comemorar o aniversário do Jabaquara, que merece ser 
comemorado, mas tendo uma infinidade de problemas que temos observado 
na parte ambiental. Temos que estar preparados a expor os problemas pra 
quem se interessar em participar do evento sim.  

Conselheiro Shindi: nós enfrentamos uma situação parecida na gestão anterior 
do CADES, nós tentamos passar a situação da gravidade de vários aspectos 
dos problemas que existiam e existem até hoje. Porem senti que chegou um 
momento que as pessoas não ficaram motivadas com isso. Por isso eu sei que 
temos que além dos problemas, da exposição das nossas soluções, temos que 
ouvir o que a população quer. 

1º Secretário, Janio Coutinho: a metodologia do evento será uma Tenda que o 
CADES-JA terá na ocasião, para expor seu conteúdo. 

Conselheira Izildinha: Já está confirmado que teremos uma Tenda? 

1º Secretário, Janio Coutinho: sim, teremos uma Tenda para participar no Dia 
07 no Clube Escola Vila Guarani e no dia 08 na Rua Santa Catarina também. 
Nós Conselheiros temos que primeiramente nos organizar pra saber quem 
poderá participar dos dois dias, quem poderá apenas de um dia. E definirmos a 
nossa metodologia no evento. 

Conselheiro Patrick: Da experiência de outra atividade, eu e o Conselheiro 
Luciano, tivemos no Painel das ODS, um atrativo que chama atenção das 
crianças, que é o gancho para os adultos presentes. O Painel das ODS feito 
pelo Luciano, é uma espécie de jogo da memória onde as crianças se 
interessaram bastante em participar. Como eu disse, foi um gancho para a 
gente dialogar com o adulto, que acompanha. Na ocasião as pessoas falavam 
sobre diversos assuntos, como falta de tampa em bueiro, falta de coleta 
seletiva na sua rua. Isso traz um conhecimento ambiental com essa troca de 
informações. Eu participei da dinâmica do Planpavel. Foi uma oficina onde se 
coletava opiniões sobre a arborização. Poderíamos aproveitar essa 
metodologia. 

1º Secretário, Janio Coutinho: então, sua sugestão seria sermos receptivos, 
dialogando sobre assuntos ambientais junto às pessoas que vierem conversar.  

Conselheiro José Luís: também temos que ter a preocupação de registrar as 
demandas, as sugestões e os contatos dos que vierem dialogar. Seria um 
caderno de queixas ou reclamações e outro seria com os contatos. Os 
Conselheiros poderiam estar preparados para um conteúdo de diálogo de 5 a 
10 minutos, e irmos fazendo uma espécie de revezamento para dialogar. Mas 
sem nos auto-qualificar como especialistas em determinado assunto, mas 
trazermos formas de mostrar a situação dos vários distritos, a situação das 
pessoas que estão falando conosco. 



    
Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: é muito importante essa 
organização de quem poderá ficar o período todo, em qual dia, etc. Mas o 
principal no evento é de se apresentar como Conselheiros do Meio Ambiente, 
que tem a missão de ser o interlocutor entre o poder público e a comunidade, e 
principalmente que o Conselho precisa do apoio da sociedade para podermos 
saber as questões que existem dentro de cada comunidade. O ideal seria ter o 
apoio de um banner. Os conselheiros tem que estar afinados sobre o papel e 
missão do CADES-JA. 

Conselheiro Shindi: na minha visão, o Painel das ODS que já foi testado em 
outra ocasião é o suficiente pra ser o chamariz e motivar as pessoas. A 
presença da criança brincando com a atividade já é um bom início. Pensar em 
fazer uma atividade pré-formatada as vezes não funciona. 

Paulo Sergio da Silva – SVMA – já tive experiência também em participar de 
alguns eventos semelhantes, e realmente tendo algo que interesse a criança, o 
adulto se aproxima naturalmente, tanto por estar acompanhando, mas acaba 
também se interessando. A atividade lúdica funciona. Pode sim os conselheiros 
estar preparados com algum conteúdo, mas o estilo de palestras, não funciona 
na Tenda. 

Conselheiro Shindi: entre 09:00 e 11:00 pode ser o pico da participação. 
Mesmo sem uma grande infraestrutura de material, o Painel será o nosso 
atrativo. 

Conselheiro José Luís: O Painel, contendo o universo das ODS, mesmo sendo 
apenas um dos aspectos do CADES, que é o desenvolvimento sustentado, traz 
em si um conteúdo ambiental, sobre todo universo ambiental que podemos 
abordar. Temos que ter uma postura didática, com informações dinâmicas, 
integradas. O papel do CADES neste evento de aniversário do bairro. Ouvir a 
comunidade com suas demandas, exigiriam uma experiência maior, um 
material de apoio maior, e um apoio maior. Então acho que avançamos na 
proposta, e com a ideia do Livro de Presença, o Livro de Demandas, 
poderemos formar uma base para além do evento. Anotar todas as 
expectativas, e salientar que somos interlocutores da sociedade civil com o 
governo. Mas destacar que somos interlocutores e não os defensores de uma 
situação de zeladoria ou secretaria. 

Conselheiro Patrick: lembro que são 20 horas e estamos com o limite da 
reunião ultrapassado, e não avançamos nos demais ponto de pauta. 

1º Secretário, Janio Coutinho: como essa questão de participação do CADES-
JA nas atividades do bairro é uma demanda antiga e importante, proponho que 
avancemos mais meia hora na reunião e fechemos os assuntos que 
alcançarmos. Os demais assuntos ficarão para próxima reunião. 

Acatada a proposta por consenso. 



    
1º Secretário, Janio Coutinho: outro consenso que tiramos é que o Painel das 
ODS será nosso gancho e chamariz, e estaremos com um livro de Presença 
com o contato que as pessoas se disporem a dar, como telefone, ou email. 
Também um livro de Demandas, para o registro das queixas, sugestões dos 
participantes. 

2º Secretário, Luciano Mathias: essa dinâmica foi realmente a que adotamos eu 
e o Patrick anteriormente, onde vamos dialogando, anotando demandas e 
contatos. Dessa forma deverá funcionar bem. 

Conselheiro Patrick: uma questão primordial, é que necessitamos de um 
transporte, para locomover o painel que é de um tamanho considerável. Na 
atividade anterior foi com o carro de um parente do Luciano, mas agora não 
haverá e temos que providenciar. 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Carlos Eduardo: eu recomendo que 
se recorra a Rosa, uma vez que ela está acostumada com essas demandas e 
ela mesmo pode dar uma indicação para vocês de como fazer com esse 
transporte. 

1º Secretário, Janio Coutinho: no contato que tive com a Rosa até agora, ela 
nos garantiu a Tenda, mesas e cadeiras para acomodação das pessoas que 
irão participar dos diálogos, vou contatar com ela e saber dessa possibilidade. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: eu ainda reforço da 
necessidade de termos mais alguns diálogos para preparação do conteúdo. 

2º Secretário, Luciano Mathias: como aconteceu no ano passado, podemos 
utilizar o Centro Cultural Jabaquara. Lembrando que fizemos alguns diálogos 
complementares lá aos sábados. Podemos nos conversar durante o decorrer 
da semana e marcar novamente lá. 

1º Secretário, Janio Coutinho: é uma proposta que todos aceitam por consenso 
e nos falaremos para combinar o diálogo no Centro Cultural Jabaquara. Agora 
necessito passar para o 2º ponto de pauta que é a Aprovação da ATA da 
reunião anterior, que foi enviada a todos por email. Abro Votação. Com 7 votos 
a favor da Aprovação a ATA anterior e 01 Abstenção, ela será encaminhada 
para publicação no Diário Oficial. Os demais ponto de pauta ficarão para a 
próxima reunião. 

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sonia: antes de encerrar informo 
que em um momento futuro eu preciso que me informem o número do SEI da 
remessa do Novo Regimento Interno a SVMA, para que internamente o 
localizemos para finalizar as alterações. 

Conselheiro José Luís: também antes de encerrar gostaria de destacar que 
como somos representantes da Sociedade Civil que temos dificuldade em fazer 
comemorações mesmo sendo o aniversário da bairro, porque as dificuldade 
são grandes, os problemas são grandes. Temos nossa missão de alertar para 



    
que os impactos ao meio ambiente sejam sempre minimizados. Vivemos essa 
situação contrastante, entre se comemorar algo, e o sentido de nossa missão 
de representantes da sociedade civil em lidar com a situação do meio 
ambiente. 

1º Secretário, Janio Coutinho: também quero deixar como última mensagem, 
que mesmo diante das colocações do José Luís, a participação do CADES-JÁ 
num evento que nunca participamos, é uma atividade muito importante. Acho 
mesmo que essa participação será uma marca do Conselho. Estar presente e 
informando a comunidade que eles tem neste Conselho, um interlocutor nos 
assuntos que diz respeito ao meio ambiente. Lembrando que isso nada mais é 
do que a aplicação de uma decisão nossa, já em Dezembro, de participação 
mais efetiva nos eventos do bairro.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Carlos Eduardo: encerro a reunião. 

 


