
    

 

 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

Data: 23/02/2021 

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 Kyiota - Conselheiro Sociedade Civil 

Convidados: 

Maralina Matoso – Departamento de Coordenação de Gestão dos Colegiados 
da SVMA – CGC/SVMA 

Macedo – Conselheiro Gestor do Parque do Nabuco 

Expediente: 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: Neste horário às 19:15, 
alcançamos o quórum e abro a Reunião Ordinária Virtual do CADES-JA, de 
acordo com a Portaria nº 047/20-SVMA. 

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

1. Aprovação da ATA da Reunião anterior, em 19/01/21;  

2. Informação sobre notícias de Obras atrasadas no Parque do Nabuco; 

3. Informação sobre perspectiva de parceria em Praças; 

4. Planejamento e Ofícios sobre a reunião virtual realizada em 16/02/21 
com técnicos da Siurb, Amlurb, Subprefeitura do Jabaquara; 

5. Outros 



    

 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: gostaria de propor conceder a palavra 
inicialmente a Maralina do CGC da SVMA, que tem um informe e não poderá 
participar de nossa reunião por todo o tempo. Por isso a palavra está com a 
Maralina para seu informe. 

 

Maralina: sou responsável pela estrutura dos CADES Regionais, através do 
CGC da SVMA. Venho trazer para os Conselheiros do CADES-JA a conjuntura 
atual do Departamento no contexto da Pandemia, Ações de 2020 e 
perspectivas para 2021. 

Em 2020 os vários CADES não tiveram eleições unificadas. Tivemos apenas 
em fevereiro a eleição do CADES Freguesia Brasilândia, os demais foram 
afetados pela pandemia. Em março/20 foram suspensas as reuniões 
presenciais em razão da pandemia, e tivemos a preocupação de haver prejuízo 
da representação do CADES pela falta das reuniões, uma vez que para a 
SVMA é muito importante a participação dos conselhos no apoio ao Meio 
Ambiente. Verificou-se que a pandemia estava sem previsão de término, então 
em junho/20 fizemos a Portaria 047, onde foi recomendado reuniões on-line. 
Formulamos regras pensando no Conselheiro sem internet. As justificativas 
continuaram possíveis, mesmo assim, há regras para o conselheiro ser avisado 
das discussões e colher seu voto posteriormente. 

Todos os mandatos foram prorrogados. Nos Distritos do Itaim, Capela do 
Socorro e Sé os CADES estão inativos porque não fizeram eleições anteriores 
a pandemia. Os demais foram prorrogados. Inclusive os que venceram durante 
a pandemia, por isso e temos 24 CADES para serem renovados. Nas 
perspectivas internas estamos articulando a viabilidade de realizar novas 
eleições até o primeiro semestre de 2021. Tentando unificar, menos os que já 
tinha havido eleições. Verificamos que alguns se reuniam sempre, e alguns 
nunca se reuniam. Mas mesmo pela conjuntura, existe mais CADES se 
reunindo do que não. Também desenvolvemos cursos, que foram constituídos 
de 3 aulas para os conselheiros neste período. Nós avaliamos a necessidade e 
estamos desenvolvendo mais cursos para os conselheiros em educação 
ambiental, no segundo semestre de 2021. 

Perspectivas nas ações, agora também tivemos que esperar a acomodação 
das Subprefeituras para fazer a sensibilização aos novos Subprefeitos da 
importância de apoiar os CADES. Sem falar na mudança de pessoal e 
capacitar os novos integrantes. Os Representantes da SVMA também 
aguardam para serem indicados para os CADES e nos Conselhos Gestores 
dos Parques. No caso do Jabaquara esperamos logo viabilizar a indicação do 
suplente no CADES-JA. Inclusive também sabemos do desgaste de alguns 
conselheiros que se encontram em sucessivas reeleições e estão saturados. 

 

Conselheiro José Luís – se permite uma pergunta, como é isso de ter 
sucessivas reeleições, se podemos ter apenas uma reeleição? 

 

Maralina – isso é uma dúvida comum que temos em algum CADES. Mas de 
acordo com a lei 14887/09 no seu artigo 53 indica uma eleição e mais 2. A 
interpretação correta então é que um Conselheiro pode chegar se eleger para 3 



    

 

mandatos. Há a eleição na primeira vez, e mais 2 reeleições, assim existem 
conselheiros já com 6 anos de mandato. Mas isso é possível porque está 
amparada na lei de criação do CADES, no artigo 53. 

 

Representante da SVMA, Sonia:  sobre o que a Maralina falou nas 
perspectivas para 2021 já faço um incentivo para que todos os conselheiros 
participem dos cursos que estão sendo preparados e estarão logo a 
disposição. 

 

Maralina – encerro minha participação na reunião do CADES-Já e espero ter 
feito uma pequena atualização do que foi feito em 2020 e o que está sendo 
preparado para 2021. Boa Noite. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: estando no quórum, coloco em votação o 1º 
Ponto de Pauta, Aprovação da ATA da Reunião de 19/01/21, 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.  

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: entramos no 2º Ponto de Pauta, Informação 
sobre notícias de Obras atrasadas no Parque do Nabuco. Informo que este 
ponto de pauta que foi solicitado por mim, mediante narrativa de munícipes 
frequentadores do Parque, que haveria atraso em obras que estão 
acontecendo no Parque. Por isso solicitei a Sônia, que verificasse junto a 
SVMA informações. Também temos a participação nesta reunião, do 
Conselheiro Gestor do Parque, senhor Macedo, que poderá nos dar sua visão 
de como está o andamento destas obras.  
 

Representante da SVMA, Sonia: diante desse pedido de informações, contatei 
o senhor Guilherme Iseri de Brito, da Divisão de Implantação, Projetos e Obras 
(DIPO) da SVMA, que me retornou as informações por e-mail. Procederei 
agora a leitura e peço sua transcrição na ATA.  

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: procedo transcrição dos e-mails copiados no e-
mail do CADES Jabaquara, sobre o assunto Obras no Parque do Nabuco, 
conforme solicitado por Sonia: 

 
De: Guilherme Iseri de Brito 
Enviada: qua 17/2/2021 19:02 
Para: Sonia Joana Jabour Salomão 
Cc: Isabella Maria Davenis Armentano 
 
Assunto: RES: Solicitação sobre as obras do Parque Nabuco 
Sonia, 
Boa tarde! 
Informamos que as obras contemplam principalmente questões de acessibilidade e 
drenagem do parque. 



    

 

Em suma, está sendo executado piso intertravado em toda a extensão do caminho 
principal, reforma completa da área de ATI e de parte do parquinho (para ser em parte 
um parquinho acessível). 
 
Guilherme Iseri de Brito 
 
Ter, 23/02/2021 10:42 
Para: Sonia Joana Jabour Salomão 
Cc: Você; Isabella Maria Davenis Armentano; Fernanda Luchiari; SVMA Cades 
Regionais 
 

Sonia, 
Bom dia! 
De fato, as obras apresentaram, no início, certa morosidade 
No entanto, atualmente o ritmo está mais célere. 
O contrato que finalizaria nessa semana foi aditado em mais 60 dias. 
Ainda resta executar toda a área do parquinho acessível, porém as chuvas têm 
dificultado essa ação. 
 
Att., 
Guilherme Iseri de Brito 

 

Representante da SVMA, Sonia: como vimos na leitura (transcrição), existem 
obras sendo efetuadas no Parque do Nabuco, na Acessibilidade, Drenagem, 
Piso da Pista de Caminhada e obras no Parquinho. Devido a chuvas do 
período, elas ocasionaram uma demora na sua conclusão e o Contrato da Obra 
foi aditado por mais 60 dias para conclusão dos serviços. Essas são as 
informações do que foi solicitado no Parque do Nabuco. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: passamos a palavra agora para o senhor 
Macedo, que é Conselheiro Gestor do Parque do Nabuco, e participa de nossa 
reunião: 

 

Macedo: eu frequentei várias vezes o Parque do Nabuco durante o ano de 
2020. Oque observei foi que estava acontecendo obras, inclusive em razão do 
tráfego de tratores no entorno, causou uma certo incomodo nos moradores do 
entorno, porque havia sujeira nas ruas. Mas falei com a Subprefeitura que 
procedeu a limpeza direitinho. Também durante o ano, houve cobrança dos 
moradores para se efetuar a poda das arvores que circulam o Parque e requer 
limpeza no entorno. Soube que houve troca do administrador do Parque que 
agora e conversei com Denis que seu auxiliar. No momento disse que as obras 
estavam atrasadas. Houve reclamações dos frequentares sobre a demora nas 
obras. Houve reclamações sobre o parque estar largado. Mas agora notamos a 
renovação dos equipamentos de ginastica e do gramado do parquinho. 

 

Conselheiro Shindi: não podemos esquecer que as chuvas podem ainda se 
intensificar e haver mais atrasos. 60 dias podem ser insuficientes. Gostaria de 
lembrar que eu também estou no Gestor no Parque do Nabuco. Eu participo da 
Associação Amigos do Jabaquara, do Francis, que tem uma cadeira no 



    

 

Conselheiro por Entidades do Bairro, por isso estou como Representante 
Suplente no Conselho Gestor do Parque. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: Senhor Macedo, os Conselheiros solicitam o seu 
contato. O senhor autoriza a divulgação do seu telefone no Grupo de 
WhatsApp do Conselho? 

 

Macedo: sim, pode informar aos Conselheiros meu telefone de contato. 

 

2º Secretário, Luciano Mathias: existe algum Programa Ambiental no Parque? 

 

Macedo: sempre aconteceram cursos no Parque do Nabuco, mas atualmente 
pela Pandemia, tudo está parado nesta parte. 

 

Representante da SVMA, Sonia: O Parque do Nabuco sempre foi referência 
em Educação Ambiental no distrito. Em 2019, antes da pandemia, havia a 
continuidade de ações dentro do Parque. Mas a sequência requer uma 
continua sensibilização do entorno da necessidade de acolher o Parque, por 
seus moradores do entorno e demais moradores do bairro. O CADES-JA 
poderia ver meios de ajudar nessa sensibilização após a pandemia. 

 

Macedo: o problema também é que já trocou de novo o administrador do 
Parque. 

 

Conselheiro Patrick: por que troca tanto de administrador? 

 

Macedo: antigamente um problema grande que tinha no parque era a 
segurança, e espantava a frequência no Parque. Sobre o administrador eu não 
o conheço ainda, ele assumiu faz 3 semanas. 

 

Conselheiro Shindi: os Administradores agora estão com 3 Parques para 
administrar. 

 

Representante da SVMA, Sonia: muitas vezes a mudança deve-se pelas 
indicações políticas, ainda mais se tratando de início de nova gestão. Além do 
que temos que dar tempo ao gestor para que execute a sensibilização do 
entorno. Temos que conhecer o administrador, ajudar nos problemas e dar 
tempo. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: falando como Conselheiro da Sociedade Civil e 
não como Secretario do Cades, eu acho lamentável que saibamos que o 
critério de nomeação dos gestores dos parques seja a indicação política. Não 
deveria ser por concurso? Ter um servidor público administrando um parque? 

 

Representante da SVMA, Sonia: no decorrer do tempo que estou na Secretaria 
houve secretários que fizeram concurso. Eram biólogos, gestores ambientais, 
educadores. Mas com o passar do tempo e pelas barreiras até de legislação, 



    

 

os concursos ficaram por muito tempo sem ser feitos. Depois, pelo 
planejamento da atual administração, havia o projeto de chegar até 100 
Parques Municipais na cidade. A necessidade ficou muito grande e como não 
havia concurso, passou a ser o Administrador de Parques um cargo 
comissionado. Precisamos lembrar que estamos sem concursos para a 
Prefeitura a bom tempo e ainda mais na área da SVMA. No dia-dia das 
atividades da secretaria, também há falta de pessoal e agrega pessoas sem 
concurso. Atualmente no setor onde trabalho, que é de 12 pessoas, apenas 4 
são concursados. Pela necessidade de pessoal, todos os demais são 
comissionados. Atualmente um gestor de parque administra 3 parques, e já se 
fala em passar para 4 parques. E muito difícil conseguir executar a 
administração de tantos parques. Essa é uma situação que devemos levar a 
sensibilização da sociedade. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: entramos no 3º Ponto de Pauta, Informação 
sobre perspectiva de parceria em Praças, proposto pelo Conselheiro Luciano 
Mathias, então ele tem a palavra. 

 

2º Secretário, Luciano Mathias: existe um informe no Site da Subprefeitura e 
SVMA que existe o programa de adoção de praças. Um munícipe que conheço 
manifestou interesse em adotar uma praça e gostaria de saber os 
procedimentos. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: farei o levantamento e vou 
encaminhar para o Conselheiro Luciano, bem como posicionar o CADES sobre 
os procedimentos. 

 

2º Secretário, Luciano Mathias: inclusive essa área que o munícipe quer adotar 
tem algum tipo de parceria com a ECOVIAS, em razão que sempre a empresa 
procede a limpeza do espaço, quando é solicitado. Por isso, caso seja 
necessário podemos também contatar a ECOVIAS. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: sim, vou verificar os 
assuntos sobre isso. 

 

Representante da SVMA, Sonia: a Engenheira Agrônoma Audrey da 
Subprefeitura pode auxiliar nisso. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: sim, vamos nos inteirar dos 
assuntos e daremos retorno 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: entramos no 4º Ponto de Pauta, Planejamento e 
Ofícios sobre a reunião virtual realizada em 16/02/21 com técnicos da Siurb, 
Amlurb, Subprefeitura do Jabaquara. 

 

2º Secretário, Luciano Mathias: quais são os projetos? Qual a situação atual do 
projeto? Existe Ofícios? 

 



    

 

Conselheiro José Luís: em razão do pouco tempo para discutir os assuntos, 
deveríamos chamar uma reunião extraordinária sobre o tema da conversa com 
os técnicos da Siurb, Amlurb. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: na minha opinião, temos meios de dialogar de 
forma mais ágil tanto no grupo de WhatsApp do Conselho, como numa outra 
reunião virtual, sem ter que chamar uma reunião extraordinária, que tem que 
ter convocação pelo Diário Oficial. 
 

2º Secretário, Luciano Mathias: acho importante termos uma Reunião 
Extraordinária para elaborarmos com calma os questionamentos sobre a 
reunião com os técnicos e ficará registrado. 

 

Conselheiro Shindi: acho que o Jânio também tem razão, podemos ser mais 
ágeis sem necessidade de uma reunião extraordinária. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: foi feita uma consulta e verificou-se que os 
Conselheiros Patrick e Sonia também entendem melhor a convocação. Diante 
disso foi escolhida a data de 16/03/21 para uma Reunião Virtual Extraordinária, 
das 19:00hs às 21:00hs, e será feito chamamento no Diário Oficial. 

 

Conselheiro José Luís: na reunião o representante da Amlurb se dispôs a 
encaminhar os questionamentos que não puderam ser aprofundados, porque 
ele não era do setor específico. Proponho encaminhar as perguntas via e-mail 
ao representante para termos as respostas na Reunião extraordinária.  

 

2º Secretário, Luciano Mathias: concordo em mandarmos as perguntas via e-
mail para que já encaminhe para os setores competentes 

 

Conselheiro Patrick: concordo, uma vez que o e-mail também é uma forma de 
documentar as perguntas. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: aguardo a remessa das perguntas que ficaram 
pendentes de respostas para os Conselheiros pelo e-mail do Conselho ou pelo 
WhatsApp do Conselho, e serão posteriormente encaminhados ao 
Representante da Amlurb que participou da reunião de 16/02/21. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: entramos no 5º Ponto de Pauta, Outros, e 
gostaria de encaminhar uma proposta de alteração do Regimento Interno do 
Conselho. Isso se faz necessário porque houve questionamento pelo órgão de 
comunicação da Subprefeitura do Jabaquara que as reuniões do conselho 
estão acontecendo na Terceira Terça Feira do Mês e não na primeira Terça 
Feira do Mês como está no Regimento Interno. Relembrando que fizemos essa 
alteração na Reunião Ordinária de Dezembro de 2019. Nós nos baseamos no 
Parágrafo Único do Artigo 03 que possibilita fazer Reuniões em qualquer lugar 
que o Conselho aprove. Porém, não consta no Parágrafo a possibilidade de 
alteração do dia e hora da reunião. 

 



    

 

 Por isso proponho a alteração do Parágrafo Único do Artigo 03 que se 
encontra assim: 

Art. 3º....... 

Parágrafo Único: Havendo motivo relevante ou de força maior, o CADES-JA 

poderá reunir-se em qualquer local, por deliberação da plenária do Conselho 

ou por decisão do seu Presidente. 

Passando para: 

Art. 3º....... 

Parágrafo Único: Havendo motivo relevante ou de força maior, o CADES-JA 

poderá reunir-se em qualquer local, dia e/ou horário, por deliberação da 

plenária do Conselho ou por decisão do seu Presidente. 

Conselheiro José Luís: acho uma matéria muito delicada para alterarmos o 
Regimento Interno assim sem deliberarmos bastante sobre isso. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: minha ponderação é que não estamos fazendo 
uma reforma ou alteração profunda do Regimento Interno, e sim apenas a 
adequação de um parágrafo que soluciona esse, e futuros questionamentos. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: gostaria de dar o 
posicionamento da Subprefeitura sobre esse problema, ou se altera o 
Parágrafo de alteração de dia de reunião, ou voltamos a fazer as reuniões na 
primeira terça feira do mês. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: colocado em votação a proposta de alteração do 
Parágrafo Único do Artigo 3 do Regimento Interno, como votam? 

 

Resultado: 05 votos a favor, 02 Contra. 

 

Aprovado de alteração do Parágrafo Único do Artigo 3 do Regimento Interno. 
Será encaminhado para publicação no Diário Oficial. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: gostaria de agradecer a 
participação de Maralina da SVMA e do Sr. Macedo do Conselho Gestor do 
Parque do Nabuco na Reunião de hoje. Não havendo mais pontos de pauta, 
encerro a Reunião. Boa noite. 

 

 
 


