
     

   ATA REUNIÃO ORDINÁRIA  

  CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO  

SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – JABAQUARA   

Biênio 2018/2020  

Data: 21/07/2020  

Local: Vídeo Conferência de Acordo com a Portaria nº 047/20-SVMA  

Horário: 19:00 às 21:00hs  

Presentes:   

Joice Adriana da Silva – Representante do Subprefeito do Jabaquara   

Sonia Joana Jabur Salomão - Conselheira Supl. Representante da SVMA  

1º Secretário, Jânio Coutinho - Conselheiro CADES  

2º Secretário, Luciano Mathias - Conselheiro CADES  

José Luís Assis Silva – Conselheiro CADES  

Patrick Augusto Silva - Conselheiro CADES  

Shindi Kyiota - Conselheiro CADES  

Convidados  

Altair da Silva - Munícipe  

Expediente:  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: abrindo a primeira Reunião  

Ordinária Virtual do CADES-JA, de acordo com a Portaria nº 047/20-SVMA.                          

Os Conselheiros desde Março/20, mantiveram contatos por Conferência Virtual, 

que resultaram nas propostas para a Audiência Pública do Jabaquara, mas 

esta é a primeira Reunião Ordinária pós Pandemia. Gostaria de deixar 

destacado que a área de TI da Subprefeitura do Jabaquara está se pondo a 

disposição de todos os Conselheiros, para auxiliar na atualização do Celular, 

para todos poderem acessar as Reuniões Ordinária via aplicativo. Informo que 

o Subprefeito também coloca a possibilidade de utilização de computadores da 

Subprefeitura, atendendo todos os critérios de segurança pela pandemia, 

fazendo uso de salas isoladas, para acessar a Reunião Ordinária na  

Subprefeitura.    



     

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

  

1. Aprovação da ATA anterior;  

2. Aprovação das atividades do CADES-JA na Audiência Pública para o 

Orçamento Municipal de 2021;  

3. Deliberação de Ofícios;  

4. Outros  

  

1º Secretário, Jânio Coutinho: Informo que a Portaria 47 indica que as reuniões 

podem ou não ser gravadas. Gostaria de consultar os Conselheiros para saber 

se haverá gravação da reunião?  
  

Houve consenso para que a Reunião seja gravada. Porem como não há um 

aplicativo disponível para gravação de Vídeo e/ou Áudio, haverá 

posteriormente uma pesquisa de um aplicativo para o Conselho efetuar a 

gravação.  
  

1º Secretário, Jânio Coutinho: Estando dentro do quórum, coloco em votação o 

1° Ponto de Pauta, aprovação da última ATA de Fevereiro/20, que foi enviado 

para o e-mail dos Conselheiros, como votam?  
  

Resultado: 06 Votos a Favor da Aprovação da ATA, 01 Abstenção.   

  

ATA Aprovada. Será encaminhada para Publicação no Diário Oficial.  

  

1º Secretário, Jânio Coutinho: Estando dentro do quórum, coloco em votação o 

2° Ponto de Pauta, aprovação do Documento das Atividades do CADES-JA 

para a Audiência Pública, que foi enviado para o e-mail dos Conselheiros, 

como votam?  
  

Resultado: 07 Votos a Favor da Aprovação do Documento.   

  

Documento das Atividades do CADES-JA para a Audiência Pública, Aprovado. 

Será encaminhado para Publicação no Diário Oficial.  
  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: Gostaria de informar aos 

Conselheiros que existe no Site da Subprefeitura a página do CADES-JA, e 

consultá-los se podemos publicar a ATA neste site. Também existe um espaço 

para informar as Deliberações do Conselho, e como o Conselho Participativo 

encaminhou as propostas ambientais no resultado da Audiência Pública, quero 

saber se faremos a publicação neste campo de Deliberações das propostas 

que deram origem a aprovação do Conselho Participativo? E ainda outra 

consulta para Sonia, se não poderíamos encaminhar as propostas do 

CADESJA ao CADES Central.  



     

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: Caso o Conselho ache por 

bem encaminhar suas propostas ao CADES Central, pode ser via Ofício. Mas 

eu entendo que mais do que enviar a eles, seria mais produtivo solicitarmos 

uma agenda com o Subprefeito para encaminhar a ele as propostas. Uma vez 

que ele poderia fazer a articulação e realização das demandas que geraram as 

propostas do CADES-JA.  

Conselheiro Patrick: poderia se aproveitar a Aba “Deliberações” que se 

encontra no site do CADES-JA da Subprefeitura, para explicitar as propostas 

ambientais que o Conselho Participativo aprovou.  

1º Secretário, Jânio Coutinho: eu entendo que pelo processo que a Audiência 

Pública adotou, foi o Conselho Participativo que deliberou sobre as propostas e 

as encaminhou. O que podemos fazer é lançar no campo de “ATAS” a 

descrição das propostas, que foi o Documento de Atividades que aprovamos 

agora.  

Conselheiro José Luís: este item “Deliberações”, é um campo de resultado de 

discussões que foram feitas. A palavra já diz, deliberação. Não houve 

deliberação do CADES-JA, houve sim propostas. A Subprefeitura quer colocar 

em deliberações porque existe a demanda de explicitar a realização da 

atividade. Mas não é nesse campo, pois não houve deliberação propriamente 

dita por nós.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: penso que poderia se 

colocar um anexo ao Documento e explicando que das 15 propostas que o 

Conselho Participativo aprovou, 4 foram originadas pelo CADES-JA.  

1º Secretário, Jânio Coutinho: isso aconteceu mesmo, e vai constar a menção 

nesta ATA que dentre as 132 propostas para o bairro, o Conselho Participativo 

indicou 15 propostas, sendo 04 de temas ambientais que vieram das nossas 

propostas. Porem fazer um anexo ao Documento anterior não seria o ideal, 

porque já foi aprovado por nós, daquela forma.  

Conselheiro Patrick: observei que no site de outras Subprefeituras, o que eles 

fazem, é no campo “deliberações” é feito um link para o campo “ATA”. Porque 

as deliberações são as próprias atas. Poderíamos pedir pra área de TI fazer 

igualmente no site da nossa Subprefeitura.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: sendo assim, fica bem claro 

que não houve mesmo deliberação sobre o resultado das 15 propostas e sim 

encaminhamento de propostas, como foi falado.  

1º Secretário, Jânio Coutinho: então, desta forma respondemos aos 

questionamentos da Joice e prevaleceu não colocar nada no campo 

“Deliberações” e sim publicar o Documento das propostas no campo “ATA” no 

site da Subprefeitura. Seguindo, estando ainda dentro do quórum, coloco em 



     

votação o 3° Ponto de Pauta a Deliberação de Ofício, onde o CADES-JA 

gostaria de fazer um questionamento a AMLURB sobre manifestação da 

Subprefeitura de instalação de uma área de Compostagem no bairro. Ainda 

coloco que o Conselheiro Jose Luiz enviou por e-mail, onde gostaria da 

aprovação do Conselho para o questionamento de um Relatório de Atividades 

em 2019 e o Planejamento para 2020 da AMLURB para o Jabaquara. Por isso 

temos que decidir se fazemos uma aglutinação dos 2 assuntos num único 

Ofício, ou faremos 2 Ofícios?  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: informo ao Conselho que 

durante o dia de hoje, foi encaminhado pela AMLURB um e-mail a 

Subprefeitura, contendo resposta de várias consultas. Como estamos em uma 

Vídeo Conferência, neste momento não tenho acesso a este e-mail, por isso 

solicito que antes de deliberarmos outros ofícios, aguardemos minha 

verificação das informações da AMLURB, e ver se já existe resposta desta 

questão.   

Foi consenso aguardar a verificação pela Joice se há resposta da AMLURB 

sobre esses assuntos, e deliberar sobre necessidade de Ofício após isso.  

1º Secretário, Jânio Coutinho: como 4° ponto de Pauta, gostaria de incluir no 

tema “Outros”, um assunto pendente desde nossa última reunião ordinária, que 

é a saída do Conselheiro Pedro Menezes, que manifestou verbalmente que não 

irá permanecer. Já ultrapassado em muito o limite de faltas, estando no 

quórum, coloco em votação a aprovação da perda de mandato do Conselheiro 

Pedro Menezes. Como votam?  

Resultado: 07 votos a favor da perda do mandato de Conselheiro de Pedro 

Menezes. Aprovado.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: gostaria de fazer um 

informativo, que haverá uma aula online do Professor André Luís. Já enviei       

e-mail dando o link. Essa aula será a base de um encontro que a SVMA propõe 

para o dia 23/07 também de forma virtual. Gostaria que todos assistissem a 

aula e participassem da atividade do dia 23/07.  

Conselheiro Patrick: tenho um questionamento a fazer sobre o sistema de 

arborização no Jabaquara. Está havendo plantio, principalmente em bairros 

com baixa arborização como Vila Clara e Americanópolis? Está havendo 

somente Compensação verde? Existe problemas nas calçadas do Jabaquara 

para o plantio? Existe resistência de pessoas ao plantio no Jabaquara? Por 

isso gostaria, que se convidasse a Engenhara Agrônoma da Subprefeitura, 

para participar da próxima reunião, para nos explicar.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: relembro a todos, diante das 

rotinas administrativas para convocação das próximas Reuniões Ordinárias, 



     

devem constar uma pauta de assuntos, e enviados com antecedência para 

divulgação e publicação no Diário Oficial.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: a divulgação dos assuntos 

da reunião tem que ter no mínimo 48 horas de antecedência.   

  

  

Conselheiro José Luís:  Gostaria de saber sobre o Piscinão do Riacho do 

Cordeiro. Se este Piscinão se encontra no Jabaquara ou na Cidade Ademar.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: ele tem início na Cidade 

Ademar.  

Conselheiro José Luís: está próxima a inauguração do Piscinão que fica no 

Jabaquara, no bairro Cidade Vargas. Nós do CADES-JA nunca fomos 

convidados a opinar nada sobre ele, nem foi passado nada da obra para o 

Conselho.    

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: O que podemos fazer é 

montar uma comissão de conselheiros e agendar com o Subprefeito, uma visita 

ao Piscinão. Posteriormente me informem 3 Conselheiros que podem fazer 

parte dessa comissão para agendarmos essa visita.  

Conselheira Supl. Representante da SVMA, Sônia: reforço também que temos 

necessidade de falar com o Subprefeito sobre as propostas que o Conselho 

elaborou e ver a viabilidade de implementar essas propostas.  

Representante do Subprefeito Jabaquara, Joice: encerro a reunião.  

  

  

  

  

  


