
    

 

 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

Data: 19/01/2021 

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

Horário: 19:00hs às 21:00hs  

Presentes:  

Heitor Sertão – Subprefeito do Jabaquara 

Juliana R. Pimentel Rodrigues – Representante do Subprefeito do Jabaquara  

Marina Mansur Reis – Assistente do Governo Local  

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 Kyiota - Conselheiro Sociedade Civil 

Expediente: 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: Boa noite, gostaria de dizer que esta 
reunião faz parte de nossa integração com intuito de somar ao Meio Ambiente 
do Jabaquara. Quero ouvir os Conselheiros. Estamos aqui com a Juliana que 
habitualmente nos representa e Marina Mansur que faz parte do Governo Local 
que também vai auxiliar nas atividades do CADES-JA. Abro a Reunião 
Ordinária e boa reunião. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: Informo a pauta de hoje:  

1. Reunião inaugural de 2021, com a presença do Subprefeito do 
Jabaquara, para diálogo e compartilhamento de ações;  

 

2. Aprovação da Ata Anterior; 

 

3. Outros. 



    

 

 

Mariana Mansur – Governo Local: gostaria de dizer que agora auxiliarei a 
Juliana nas atividades do CADES-JA. Eu faço parte do Governo Local da 
Subprefeitura, tenho formação em Serviço Social e será um prazer estar com 
vocês. 

 

Representante da SVMA, Sonia: Proponho nos apresentar. 

 

Conselheiro Shindi: Sou Shindi, atuo também no CONSEG-Jabaquara, e estou 
no 2º mandato do CADES-JA. 

 

Conselheiro Luciano: sou Luciano Matias, sou 2º Secretário do CADES-JA. 
Atuo na área de Projetos, na Horta do Jabaquara e Compostagem. Lutando por 
um distrito mais harmônico. 

 

Representante da SVMA, Sonia: sou da SVMA, trabalho para fazer com que os 
atos da Secretaria tenham fluidos no que o CADES-JA tenha a propor. Acho 
importante a participação do Subprefeito na reunião e procuramos um vínculo 
mais forte de interlocução do Governo Local com a Sociedade Civil, para que 
as coisas ocorram e o CADES seja um ouvidor de demandas, e um propagador 
das ações do Meio Ambiente. 

 

Conselheiro José Luís: represento o bairro Parque Jabaquara. Estou no 1º 
mandato do CADES-JA. Tenho formação de Psicólogo. Sou pesquisador de 
Psicologia Social, Meio Ambiente e Fauna Marinha, e no procedimento do 
manejo de Resíduos Sólidos. Estudo as Leis Federais, Estaduais e Municipais 
sobre o Meio Ambiente. Cultura de Paz também atuo, visando neutralizar os 
impactos. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: Sou Jânio Coutinho e atuo como 1º Secretario 
do CADES-JA, estando em 1º mandato. 

 

Conselheiro Patrick: Sou Patrick, tenho formação de Engenheiro Agrônomo, e 
acompanho a arborização. Defendo no CADES-JA o aumento da arborização 
no bairro de Americanópolis e Vila Clara. O mapa da arborização do Jabaquara 
aponta baixa densidade de arvores. Temos 2 parques no distrito, mas isso, não  
quer dizer que o bairro seja bem servido de áreas verdes como um todo. Vejo 
problemas no âmbito da arborização no Jabaquara. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: é fundamental nos reunirmos para um 
diálogo com a Área Verde da Subprefeitura junto com o Governo Local. Fui 
funcionário da Sabesp e sou adepto ao Meio Ambiente, entendo e defendo até 
mesmo profissionalmente. Temos o Projeto das Águas Espraiadas, 
Despoluição do Rio Pinheiros que é um trabalho grande de limpeza, auxílio ao 
Consórcio Águas Espraiadas no âmbito de Água e Esgoto nas favelas e 
margens do Córrego das Águas Espraiadas. Estas ações estão programadas 
até 2022 e é um programa que defendemos e queremos a participação do 
CADES-JA nesse programa. Vamos com as propostas do CADES-JÁ,  



    

 

conversar e convergir em uma reunião a se realizar. No momento as ações 
principais são com a despoluição do córrego Águas Espraiadas. 

 

Conselheiro Shindi: A Comissão da Bacia do Tietê também pode contribuir com 
uma atuação do CADES-JA. 

 

Conselheiro José Luís: quem é o responsável pela macro e micro drenagem? 
Vejo a limpeza urbana falha no âmbito urbano. A Amlurb está falhando. O 
Distrito é grande e estamos preocupados com o sistema do Riacho do Ipiranga 
e o Córrego do Cordeiro e o Córrego das Águas Espraiadas. Não há um 
sistema de drenagem com caixas de inspeção para conter os resíduos sólidos. 
Estamos atrasados nas ações do Programa Nacional de Resíduos Sólidos. 
Também temos que atender a lei PAMPA de iniciativa do Gilberto Natalini que 
propõe fazer em terrenos do Jabaquara, o tratamento de resíduos sólidos 
provenientes da poda de arvores e das feiras livres. Para isso foram indicados 
terrenos que estão na Bacia do Rio Ipiranga. Para dar certo, temos que 
melhorar o manejo dos resíduos. Melhorar os Ecopontos, melhorar os PAVS. 
Para isso estamos disponíveis para ajudar nas medidas. Há o problema do dos 
resíduos sólidos que as pessoas não recolhem. Os resíduos que são sem valor 
comercial chegam então ao sistema de microdrenagem. Tudo isso precisamos 
e o trabalho é grande e os desafios enormes, agravado pela COVID 19. Amlurb 
falhando e saneamento ruim do ponto de vista ambiental. A sociedade Civil não 
endossa os rios serem escoadouros urbanos. Quem fica com a 
responsabilidade do controle do Saneamento Básico? 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: Concordo, temos muito a fazer o 
Córrego do Cordeiro, Córrego Água Espraiada e Ipiranga, existe a equipe de 
manutenção. O Tiago é o encarregado. Mas a COVID 19 atrapalhou muito e 
tornou ainda mais este ano com grande dificuldade e temos que discutir e 
construir ações de drenagem e microdrenagem até 2022. O Programa em ação 
no cidade, será de muita importância para São Paulo e adquirir conhecimento. 
Teremos em 2022 um resultado positivo em todas as regiões. Nós não temos 
um programa de arborização na Subprefeitura. Somente poda e serviços de 
zeladoria. Temos que ter contato com a Amlurb e inter-relação com os vários 
órgãos. Temos falta de recursos e pessoal, e a pandemia retem muitos 
recursos trazendo mais dificuldades em 2021. Mas discutir ações é possível. 

 

Conselheiro Patrick: quais ações o CADES-JA pode colaborar? 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: Ano de pandemia. Estamos fazendo 
somente manutenção, limpeza e tapa buracos. Até mesmo reuniões é difícil. 
Tínhamos antes da pandemia ações no bairro, mas agora estamos limitados ao 
dia-dia e a rotina. 

 

Conselheiro Patrick: na questão da arborização temos situações de árvores 
órfãs, sem cuidados que estão nos terrenos públicos. Árvores em situação 
difícil, até sendo queimadas. 

 



    

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: temos consciência disso. Mas temos 
que nos reunir para apurarmos os detalhes. 

 

Representante da SVMA, Sonia: temos o Relatório de Atividades do CADES de 
2020, nele há uma relação de propostas e gostaríamos de integrá-lo as ações 
da Subprefeitura. No período de 2009 a 2011 havia um contato maior com as 
Associações. A Subprefeitura tem os meios de contatos para fazermos uma 
integração. Existe propostas e temos que fazer uma reunião. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: podemos fazer uma reunião com 
técnicos para um diálogo. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: diante do que está sendo dito, proponho uma 
resolução do Conselho para que seja feito uma reunião, a ser realizadas com 
técnicos ambientais tanto da Subprefeitura, quanto a demais órgãos que 
possam contribuir com as propostas que o CADES-JA tem a apresentar. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Juliana: vamos organizar as 
demandas junto a Amlurb, Siurb e outros órgãos. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: Conselho consultado efetuou uma resolução 
para se organizar uma reunião com técnicos da Subprefeitura e convidar 
representantes da Amlurb e Siurb para participação. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: penso no futuro organizar um fórum. 
Poderíamos fazer no CEU Caminho do Mar, podemos futuramente avançar 
nisso. 

 

Representante da SVMA, Sonia: neste momento reuniões abertas são 
inviáveis. Mas podemos sim pensar em manter reuniões virtuais, online. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Juliana: não vejo problemas em ser 
virtual. Organizar os projetos e as dúvidas e verificamos de quem é a 
competência. 

 

Representante da SVMA, Sonia: a subprefeitura tem os contatos. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: a Juliana e a Marina vão organizar os 
contatos. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: sim, manteremos contato e marcaremos. 
Brevemente relatamos na próxima reunião. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: com respeito as reuniões do piscinão 
nós não soubemos de outras reuniões, senão aquela que participaram os 
conselheiros e a Juliana recentemente. Nos interessa participar de todas as 



    

 

reuniões sobre o Jabaquara. Vamos verificar e podemos ter também a 
participação dos Conselheiros. 

 

Conselheiro Shindi: quero dizer que se tivermos 10% da participação e ações 
que tivemos no passado na sua gestão, seremos vitoriosos. 

 

 Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: nosso trabalho é na rua, colhendo 
sugestões da comunidade. Mas a pandemia nos amarra a fazer somente o 
arroz com feijão. Estamos impedidos pela atual situação. Também quero dizer 
que o Fernando que atua no Conselho Gestor do PEFI também foi afetado pela 
pandemia e esta retornando aos poucos e  logo trará novas informações. 

 

Representante da SVMA, Sonia: sim, relatar as reuniões do PEFI ao 
Subprefeito e posteriormente ao Conselho. 

 

Heitor Sertão - Subprefeito Jabaquara: obrigado pela reunião. Sou muito 
interessado no Meio Ambiente e estamos aqui a disposição. A Juliana e a 
Marina permanecem para demais assuntos da reunião. Boa noite. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: estando no quórum, coloco em votação o 2º 
Ponto de Pauta, Aprovação da ATA da Reunião de 15/12/20, que foi enviada ao 
e-mail dos Conselheiros. Como votam?  
 

Resultado: votação foi de 07 Votos a Favor da Aprovação da ATA.   

  
ATA aprovada. Será encaminhado para Publicação no Diário Oficial.  

 

Representante da SVMA, Sonia: não esquecendo que vamos organizar a 
reunião que foi falada. 

 

Conselheiro Luciano: vamos atribuir uma data e tudo será feito para organizar. 

 

Conselheiro José Luís: ótima reunião com a presença do Subprefeito Heitor 
Sertão. Estamos em urgência, temos atraso de 10anos no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos. O Piscinão não tem assessoria para manejo de resíduos, 
temos a Lei Pampa para ser aplicada no distrito. É baixa a assimilação ao 
socorro ao Meio Ambiente. 

 

 1º Secretário, Jânio Coutinho: estaremos em contato no grupo do CADES-JA e 
vamos divulgar as datas e pautas da reunião. Multiplicaremos o resultado ou 
propostas dessa na Reunião Ordinária. Não temos assuntos para o terceiro 
item de pauta “Outros”. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Juliana: tivemos uma reunião 
produtiva. Vou aguardar o contato para organizar os temas. Encerro a reunião. 
Boa noite. 


