
    

 ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

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

Data: 10/03/2021 

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 Kiyota - Conselheiro Sociedade Civil 

Expediente: 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: Neste horário às 19:15, abro 
a Reunião Extraordinária Virtual do CADES-JA, de acordo com a Portaria nº 
047/20-SVMA. Sendo que até o momento não obtive confirmação se algum 
representante convidado terá condições de participar da reunião. 

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

1. Planejamento e Ofícios sobre consultas feitas junto a Amlurb, Siurb, 
Subprefeitura do Jabaquara;  

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: conforme a pauta, nossa reunião de hoje trata de 
encaminharmos resoluções, ofícios ou propor outros questionamentos em 
razão de e-mails enviados para os técnicos que participaram da reunião de 
16/02/21. Foi solicitado complemento dos questionamentos ou novas dúvidas 
que surgiram. Por isso, transcrevo as perguntas encaminhadas: 

 

 

E-mail enviado ao Técnico da Subprefeitura do Jabaquara: 

 
 
 



    

De: Cades Jabaquara 
Enviado: quarta-feira, 3 de março de 2021 00:45 
Para: Maria Carolina Landgraf Scaramelli, Audrey Castello Branco 
cc: José Luis Assis, Luciano Matias, Patrick Silva, Shindi Kiyota, Janio Coutinho, Juliana Regina 
Pimentel Rodrigues, Marina Mansur Reis, Sonia Jabur 

 
Assunto: Perguntas Pendentes do CADES-JA 
 
Att. Sra Audrey 
Att. Sra. Maria Carolina 
 
Como 1º Secretário do CADES-JA nas atribuições da lei nº 14887 de 15/01/2009 e de nosso 
Regimento Interno, venho por este, esclarecer que nos diálogos de nossa reunião virtual do dia 
16/02/2021 surgiram questionamentos que no entender do Conselho necessitam de uma 
ratificação do que foi passado, e/ou reafirmar dúvidas que permaneceram.  
 
Segue abaixo questionamento do Conselheiro da Sociedade Civil José Luís de Assis, direcionados 
consecutivamente ao Representante Ambiental da Subprefeitura e SIURB 
 
"QUESTÕES QUE DEIXARAM DE SER FEITAS EM FUNÇÃO DE FALTA DE TEMPO À SRA. AUDREI, 
REPRESENTANTE DA SUBPREFEITURA E SIURB:   
 
1. As varrições e serviços de limpeza pública feitas pela Subprefeitura são financiadas pela 
AMLURB? Como é equacionado este orçamento?  
2. Quais os limites do entorno do Distrito do Jabaquara em termos da divisão de 
responsabilidade com os atores sociais com os sistemas de limpeza e de drenagem de águas 
pluviais? Como é equacionado este orçamento?  
3. As avenidas Bandeirantes, Vereador de Luca e outros logradouros têm atribuições 
responsabilidade divididas entre subprefeituras em termos de Limpeza e Drenagem? Como é 
equacionado este orçamento?  
4. A Rodovia dos Imigrantes interpõe nossos limites multiplamente e dificulta a compreensão 
das responsabilidades em termos de Limpeza e Drenagem? Como é equacionado este 
orçamento? Podemos desejar melhorias de calçadas e iluminação ao seu redor e modo que 
tenhamos como instalar câmeras de fotografia para o controle de prevenção aos pontos 
viciados de descarte irregular, e, também para a segurança dos transeuntes? " 
 
 
Grato por sua atenção 
 
Jânio R Coutinho 
Conselheiro da Sociedade Civil 
CADES-JA 

 

Resposta do E-mail enviado a Audrey Castelo Branco: 

 
From: Audrey Castello Branco <acbranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br> 

Sent: Wednesday, March 3, 2021 2:23:41 PM 

To: Cades Jabaquara <cades.jabaquara@outlook.com>; Marina Mansur Reis  

 

Subject: Re: Perguntas Pendentes do CADES-JA 

 



    

Prezado Jânio, 

 

Conforme dito na reunião, nós das Subprefeituras temos como função apenas a zeladoria e a 
fiscalização das áreas. Toda parte de Contrato/ Roteiro e Orçamento cabe a AMLURB, já a 
drenagem fica à cargo da SIURB. 

 

Att. 

 

Audrey Castello Branco 

 

Supervisora de STLP 

 

 

E-mail enviado ao Técnico da Amlurb: 

 
de: Cades Jabaquara <cades.jabaquara@outlook.com> 

para: Yuri Barbosa Guimaraes Yuri Barbosa Guimaraes  

cc: José Luis Assis, Luciano Matias, Patrick Silva, Shindi Kiyota, Janio Coutinho, Juliana 
Regina Pimentel Rodrigues, Marina Mansur Reis, Sonia Jabur 

data: 3 de mar. de 2021 00:29 

 

assunto: Perguntas pendentes do CADES Jabaquara 

Caro Yuri  

 

Como 1º Secretário do CADES-JA nas atribuições da lei nº 14887 de 15/01/2009 e de nosso 
Regimento Interno, venho por este, esclarecer que nos diálogos de nossa reunião virtual do dia 
16/02/2021 surgiram questionamentos que no entender do Conselho necessitam de uma 
ratificação do que foi passado, e/ou reafirmar dúvidas que permaneceram.  

 

Diante do que você nos falou, que poderia encaminhar estas questões pendentes no 
entendimento dos Conselheiros aos órgãos internos e/ou pessoas da AMLURB, para 
aprofundar as respostas, encaminho em anexo os questionamentos que os Conselheiros têm a 
fazer. 

 

Grato por sua atenção, 

 

Jânio R Coutinho 

Conselheiro da Sociedade Civil 

CADES-JA 

 

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

São Paulo, 03 de Março de 2021 

 

À 

AMLURB 

Att. Yuri 

 

Seguem os questionamentos que os Conselheiros têm a fazer, mediante nossa reunião virtual 
de 16/02/21: 



    

 

Conselheira Representante da SVMA Sonia Jabur: 

 

Precisamos saber qual o departamento ou coordenadoria pode conversar conosco sobre as 
ações e implementações que queremos desenvolver no território. Quem pode nos orientar 
quanto a áreas para implantação de um programa de compostagem, da mesma forma o 
Ecoponto e assim por diante? 

 

Conselheiro da Sociedade Civil Luciano Mathias: 

 

1. Em reunião deste Conselho foi informado que a Subprefeitura do Jabaquara cedeu dois 
terrenos para um projeto de Compostagem. Sendo situado na Av. Eulália paralela com a Rod. 
Imigrantes esquina com a Rua Tarcilia. Minha pergunta, como integrante do GT 
Amortecimento, em relação ao serviço que tê-la este novo espaço para compostagem? 

 

2. Tendo em vista que o GT Amortecimento - vêm debatendo um "Ecoponto - Ecológico" com a 
finalidade de adequar à lei PNRS, propomos que a Amlurb ofereça um leque maior de 
recolhimento para este novos Ecopontos, como: 

· Recolhimento de resíduos orgânicos. 

· Recolhimento de aparelhos eletrônicos. 

· Recolhimento de óleo de cozinha 

· Inclusão de composteira. 

 
Tendo em vista que os todos estes pontos já foram debatidos junto ao Conselho e sendo uma 
defasagem no serviço e levando conta a cláusula do contrato de modernização do serviço. 

Caso seja possível gostaria de acompanhar o processo de estudo. 

E se possível ter contato com os responsáveis. 

 

Conselheiro da Sociedade Civil José Luís de Assis: 

 

1. Assim como a Lei Municipal 14.723/08 que trata do aproveitamento dos resíduos de poda, a 
Lei Municipal 13.316/02 de restos de embalagens e a Lei Federal 12.305/10 que pormenoriza a 
qualificação do “manejo de resíduos sólidos”, as três leis não foram absorvidas pela Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana, por quê? 

2. Por que existem tão poucos modelos de recipientes para a coleta de resíduos planejados 
diferentemente para servirem os munícipes nos logradouros, pontos de ônibus, praças (com e 
sem acentos)? Os recipientes poderiam ter proteção contra chuva? Poderiam ter informes 
padronizados? Eles são proporcionais à densidade demográfica dos perímetros? Por que a rua 
Grumixamas, Av. George Corbisier e Armando Arruda Pereira tão centrais e importantes são 
tão pouco contempladas (sem falar nas áreas mais afastadas)? 

3. Os terrenos indicados do Jabaquara para a implantação de uma central de processamento 
de resíduos de poda e correlatos ficam na bacia do rio Ipiranga, ao lado da Unidade de 
Conservação Parque Fontes do Ipiranga; nesta localidade há muitos pontos viciados de 
descarte irregular de outros materiais. Diante do exposto, com a previsão de haver grande 
afluxo de materiais de poda de outros bairros tememos pelo aumento da poluição do entorno 
e pela degradação e pressão maior sobre a “zona de amortecimento”. Assim, é imprescindível a 
composição de um Conselho Paritário para avaliar estes problemas, assim como para a 
elaboração e composição de um “Sistema de recepção, operação e expedição dos volumes”. Os 
senhores irão enfim afirmar este nosso direito de participação destes planejamentos? 

4. Qual a dificuldade de equacionar a Coleta Pública de resíduos não-biodegradáveis aos 
Serviços dos Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s? 



    

5. Por que a varrição não contempla a coleta seletiva tendo que fazer também a coleta dos 
recipientes atrelados a postes e outros pontos de apoio? 

 

QUESTÕES QUE FICARAM POR SER FEITAS AOS REPRESENTANTES DA SIURB QUANTO AO TEMA 
DO “PISCINÃO JOOJI HATO”. 

 

1. Quem são os responsáveis pela microdrenagem e macrodrenagem? 

2. Como são remunerados estes “prestadores de serviços públicos”? 
3. Quais tipos de compromissos podemos obter da SIURB pela reparação da inconformidade de 
sistemas e processos de interceptação e retirada de resíduos extraviados do Sistema de 
Limpeza Pública?” 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: como transcrito, obtivemos retorno do e-mail 
enviado ao técnico da Subprefeitura, porém o teor é explicando que não é o 
setor hábil a responder aos questionamentos. Quanto a Amlurb, não foi 
enviada respostas até o momento. Em razão disso podemos elaborar ações 
complementares. 

 

Conselheira Representante da SVMA, Sônia: Aguardando algum 
representante, temos de discutir ações de fomento e entender o que o CADES 
faz. Lideranças que a Subprefeitura conhece seria importante se aproximar 
delas. Mostrar as atribuições e assimilar demandas por intermédio do CADES, 
sendo o interlocutor. O técnico tem limites no que pode fazer. Muitas questões 
discutidas estão soltas e devemos dar maior direcionamento, como a questão 
das propostas de Compostagem e Hortas. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: posso efetuar uma busca 
nos contatos das lideranças e posteriormente passar para vocês. 

 

Conselheira Representante da SVMA, Sônia: O CADES tem que mostrar sua 
finalidade. SVMA e Subprefeitura não resolve por si só. Temos que buscar as 
lideranças. 

 

Conselheiro Patrick: Também solicito à SVMA uma relação dos grupos de 
plantio que atuam no Jabaquara. Participei das reuniões para o Plano de 
Arborização que apontou a existência de grupos de arborização no Jabaquara 
e precisamos saber quais são, onde estão. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: então a proposta é procurar as lideranças? 

 

Conselheiro Patrick: Sim, aliás também precisamos manter contato com os 
Administradores do Parque do Nabuco e o Parque Lina e Paulo Raia. 

 

Conselheiro José Luís: eu mantenho sim contatos com as lideranças que eu 
conheço. Mas precisamos elaborar um planejamento para termos pautas para 
convidar essas lideranças ao diálogo. Não dá para convidar por convidar, 
mandar o link da reunião em cima da hora, sem uma preparação. Hoje nós 
teríamos 2 assuntos centrais que são o Piscinão, a qual avaliamos que não 
houve assessoria ambiental na elaboração do seu projeto, e o projeto de 
Compostagem que a Subprefeitura indicou terrenos aqui no Jabaquara. 



    

Passamos a data que haveria esta reunião e pode acontecer que não puderam 
comparecer.  

 

Conselheiro Patrick: lembrando que já foi esclarecido no Conselho que o 
Piscinão não tem como essência a coleta ou retenção de resíduos sólidos. Ele 
é uma obra para conter enchentes. 

 

Conselheiro José Luís: sim isso já foi esclarecido. Quanto a Central de 
Compostagem, ela vem de uma lei municipal de 2018 de iniciativa do então 
Vereador Natalini que até agora não foi implantado. Também temos leis de 
2002 e Lei de 2010 de meio ambiente que não foram aplicadas. Por quê? 
Temos que saber o porquê não. O Piscinão com certeza é importante, mas 
também não há como negar que não houve assessoria ambiental no projeto. 
Como não houve a presença solicitada de representantes, temos que discutir o 
que foi dito na reunião com os técnicos no dia 16/02/2021 fazer uma avaliação 
e pensar num documento para apresentar. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: cabe como função do primeiro secretário 
informar que foi solicitado pela maioria dos Conselheiros que se fizesse uma 
reunião extraordinária, e pelos procedimentos, ela é convocada para um fim 
específico no Diário Oficial. O entendimento seria colhermos maiores 
esclarecimentos de informações que ficaram pendentes na reunião de 
16/02/2021 e se necessário elaborar ofícios aos órgãos competentes, mediante 
estes esclarecimentos. Elaborar documentos sem que algum técnico tenha nos 
passado informações, não poderia acontecer para que não haja problemas 
regimentais. Poderíamos sim nesta reunião, fazer encaminhamentos para 
próximas reuniões diante do que estamos discutindo até agora. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: foi encaminhado convite e 
no decorrer deste intervalo de tempo, foi contatado principalmente a Amlurb 
sobre as dúvidas que os Conselheiros consideravam pendentes. O problema é 
que até o último contato, não tinham determinado para quem enviar nos vários 
departamentos. O que podemos fazer é anexar via SEI o nosso documento de 
solicitação de informação. Esse procedimento faz com que isso se torne um 
processo, com protocolo e tudo e segue com mais força para os órgãos. 

 

1º Secretário, Jânio Coutinho: diante do que foi dito até o momento, apresento 
as propostas de encaminhamentos: 

 

1. Anexar via SEI nosso pedido de informações afim de se tornar um 
processo para encaminhar a Amlurb; 

2. Levantamento de lideranças das comunidades; 

3. Sensibilizar comunidades e lideranças com respeito ao Piscinão e a 
proposta de Compostagem; 

4. Participar das reuniões de outros conselhos como o Conselho 
Participativo; 

5. Consultar o Departamento de Arborização Urbana quando ao 
levantamento de grupos de plantio no Jabaquara. 

 



    

Resultado: Foi aprovado por consenso no Conselho todos esses 
encaminhamentos. 

 

Representante do Subprefeito Jabaquara, Marina: sem mais assuntos, encerro 
a reunião. Boa noite. 

 

 

 

 

 

 

 


