
ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEIO
AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ –

JABAQUARA Biênio 2018/2020

Local: Prefeitura Regional do Jabaquara

Data: 21/05/2019

horário: 18:00 às 20:15hs

Presentes: 

Joice – Representante do SubPrefeito do Jabaquara 

Sônia- Representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Janio Coutinho – 1º Secretário Conselheiro CADES

 Luciano Matias–  2º Secretário Conselheiro CADES

José Luís– Conselheiro CADES

Izildinha - Conselheira CADES

Patrick- Conselheiro CADES

Pauta:

1. Leitura da ATA da Reunião Ordinária do dia 02/04/19;

2. Leitura da ATA da Reunião Extraordinária do dia 16/04/19;

3. Leitura da ATA da Reunião Ordinária do dia 07/05/19;

4. Leitura da Proposta de Novo Regimento Interno para o CADES-JA

Expediente:

Iniciou-se com aprovação dos presentes para a reunião ser gravada e registro 
por fotos.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice encaminha que faça leitura 
da ATA da Reunião Ordinária do dia 02/04/19. 

Efetuada a leitura da ATA pelo 1º Secretário.

1º Secretário abriu votação para aprovação da ATA .



Resultado: 07  votos a favor da aprovação.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice encaminha que faça leitura 
da ATA da Reunião Extraordinária do dia 16/04/19. 

Efetuada a leitura da ATA pelo 1º Secretário.

1º Secretário abriu votação para aprovação da ATA .

Resultado: 07  votos a favor da aprovação.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Uma vez que as reuniões 
de Abril foram muito intensas e geraram muito conteúdo, a leitura das ATAs 
consumiram muito tempo e como finalizamos a votação das reuniões de 
ABRIL, proponho que a Leitura do Novo Regimento Interno e Leitura da ATA da
Reunião Ordinária do dia 07/05/19 fique para a próxima reunião ordinária.

1º Secretário observou consenso do Conselho e proposta foi aceita.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: Neste próximo dia 26/05/2016 
haverá comemoração de 1 ano da Horta Comunitária do Jabaquara, haverá 
uma barraca com atividades que estou formulando. É uma oportunidade do 
CADES-JA mostrar sua cara nesta nova gestão. Esta dinâmica estou montando
sozinho e teve um custo e gostaria de saber se posso ser reembolsado dessa 
despesa.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Mas qual o material que 
esta sendo utilizado? É questão de impressão?

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: São placas que servirão de plano de
fundo para a atividade.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Não poderiamos imprimir 
placas, mas poderia ajudar na impressão de folhas A3. Quantas seriam?

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: A minha intenção é mandar imprimir 
fora essas placas, que terá um custo.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: mas isso é uma atividade 
do CADES-JA?

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: eu entendoo que essa é uma 
atividade do CADES-JA uma vez que fiz o convite para o evento inclusive 
divulguei por e-mail. E teremos nossa participação.

Conselheiro José Luís: o que nos aprovamos foi a participação de alguns 
Conselheiros no evento, no caso participariam o 2º Secretário Conselheiro 
Luciano Matias, e o Conselheiro Patrick. Não foi decidido que haveria uma 
barraca do CADES no evento.



Representante da SVMA, Sônia: é importante saber que é necessário uma 
votação presencial para autorização de se falar em nome do CADES-JA .No 
que disse o 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias, é necessário identificar 
que uma coisa é o CADES-JA aceitar o convite em participar do evento por um 
convite, outra coisa é fazer a representação do Conselho no evento.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: eu recebi o seu convite para ir ao 
evento. Na Reunião decidimos que o 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias,
e o Conselheiro Patrick, seriam os indicados pelo CADES a participar, mas não
foi aprovado fazer uma barraca em nome do CADES.

Conselheiro Patrick,: Neste evento haverá uma média de 10 barracas cedidas 
por varias pessoas, e com apoio do Subprefeito do Jabaquara.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: Num evento que acontece 
pode sim ser cedido barracas, que é uma coisa normal. O que eu estou 
dizendo é que eu como Representante do Subprefeito no Conselho, não fui 
informada que a Prefeitura Regional iria participar institucionalmente como 
CADES-JA.

Representante da SVMA, Sônia: reafirmo que uma coisa é a participação do 
Conselho num evento, nele pode-se fazer a propagação das idéias do que é 
um CADES, se fazer uma diulgação e tudo mais. Se não foi votado uma 
participação institucional do CADES, inclusive participando da organização do 
evento, é outra coisa. Isso foi feito?

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: eu tambem vou reafirmar, até 
mesmo porque o 1º Secretário tem por obrigação levantar as questões da 
reunião para votação e me lembro que o 2º Secretário Conselheiro Luciano 
Matias,  sim reafirmou o convite do evento da Horta. Nos alertou da importância
do CADES-JA estar participando deste evento, e na reunião foi decidido que 
ele, 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias,  e o Conselheiro Patrick, nos 
representariam no evento.

Conselheiro José Luís,: diante disso, o que houve foi a indicação pra ir no 
evento, não para representar institucionalmente o CADES.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: eu entendo que a indicação destes 2
conselheiros para participar do evento pode gerar algum tipo de integração 
deles nas atividades, no sentido de divulgar o CADES, pra que serve, quando 
são as reuniões, e claro, diante de alguma colocação colocar seu pensamento 
enquanto Conselheiro, não no entanto, a falar oficialmente pelo Conselho. E 
infelizmente tambem não autoriza que o CADES reembolse despesas dessa 
participação.

Representante da SVMA, Sônia: outro esclarecimento de suma importância a 
fazer é que não existe recursos que um CADES Regional possa se utilizar para
fazer um evento como esse. O que eu proponho é que o Fernando que é o 
Secretário Executivo dos CADES  venha numa próxima reunião esclarecer 



esses pontos para todos. Incluse ele teria oportunidade de responder a algum 
questionamento que vocês possam fazer. Solicito isso ser um ponto de pauta 
para próximas reuniões.

Conselheiro Patrick: nesta barraca iremos abordar o tema das ODS.

Conselheiro José Luís: não dá para que vocês falem sobre isso dizendo que 
seja o pensamento fechado do CADES-JA, pelo fato que não fizemos esta 
discussão e não votamos nada desse tema.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: nós basicamente pretendemos falar 
sobre temas ambientais no evento.

Conselheiro José Luís: veja num evento desses, se houver uma barraca 
institucional do CADES nela pode se apresentar o nosso Regimento Interno, 
nossa missão como Conselheiros, nossa programação para o ano, nosso 
planejamento de ação. Apresentar nosso diagnostico e o que se pretente daqui 
para frente. Essas coisas sim são oficiais. Diante disso expor ali o que a Horta 
tem a ver com esse cotexto.Voces não podem ficar desguarnecidos apenas os 
2, não foi feito um rodizio dos conselheiros, onde cada um ficaria um período 
na barraca por exemplo. Uma vez que isso não foi levantado nem votado,  
poderia gerar criticas que o CADES-JA por si só não discutiu.

Conselheiro Patrick: entendo então que não podemos colocar por exemplo, o 
logo CADES-JA.

Representante da SVMA, Sônia: por tudo que foi falado, eu diria que não.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: eu vou então participar como 
munícpe, interessado em meio ambiente, que está participando do evento. Só 
acho que a partir de agora quando eu elaborar uma proposta, quero que ela 
seja discutida do início ao fim. As vezes a gente traz uma ideia e não se 
consegue colocar na mesa todo o contexto da questão.

Conselheiro Patrick: podemos colocar algum cartaz na barraca.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: o que foi colocado nesta reunião é 
que a participação de vocês 2 se dará como municipes interessados em meio 
ambiente, e que até por esse interesse são conselheiros do CADES-JA. A 
participação de vocês conselheiros na barraca, será neste contexto, inclusive 
emitindo sua opnião pessoal sobre qualquer tema ambiental que surgir.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias, : sim isso está claro. Só entendi que 
diante do fato que foi dito que apenas eu e Conselheiro Patrick, que iriam no 
evento, poderiamos explanar todos os conteúdos de forma livre. Mas 
estaremos lá para integrar o evento como foi dito.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: sem mais, encerra a 
reunião.


