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

Biênio 2018/2020

Local: Prefeitura Regional do Jabaquara

Data: 02/04/2019

horário: 18:00 às 20:07hs

Presentes: 

Joice – Representante do SubPrefeito do Jabaquara 

Pamela - Representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Janio Coutinho  – 1º Secretário Conselheiro CADES

Luciano Matias –  2º Secretário Conselheiro CADES

Pedro Domingos  – Conselheiro CADES

José Luís – Conselheiro CADES

Shindi – Conselheiro CADES

Izildinha - Conselheira CADES

Patrick - Conselheiro CADES

Pauta:

1. Ofício para a Secretaria da Cultura para solicitar Manutenção do terreno 
do Sítio da Ressaca, problemas de colisão dos pássaros com os vidros 
do Centro Cultural Jabaquara e instalação de Rosa dos Ventos;

2. Deliberar sobre convite de Curso de SVMA;

3. Deliberar sobre Comissão sobre o Parque Fontes do Rio Ipiranga;

4. Deliberar sobre atividade na Praça Serafina Giancoli Vicentim;

5. Chamada para Reunião Extratraordinária;

6. Parque do Nabuco.

Às 18:17 hs, Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice inicia a 
reunião com os presentes.



Iniciou-se com aprovação dos presentes para a reunião ser gravada.

Efetuada a leitura da Ata da Reunião Anterior pelo 1º Secretário Conselheiro 
Janio Coutinho.

Representante da SVMA Pamela: atualiza informação sobre o Condomínio 
Corruíras, de que não existe mais uma Gerenciadora Social que administra o 
espaço, como foi mencionado na Ata. Tambem esclarece que a manutenção 
das árvores plantadas no Condominio acontecerá a cada 03 meses e quando 
elas alcançarem a altura padrão DAP 5, a manutençao passa a ser de 
responsabilidade do condomínio.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: ratifica que o termo correto do tema 
de pauta sobre o Parque Estadual é Comissão de Zona do Amortecimento do 
PEFI.

Conselheiro Pedro Domingos: aponta que na narrativa da munícipe na Ata 
anterior, contêm algumas colocações que não são de responsabilidade do 
CADES-JA.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: informa que a Sra. Judite 
protocolou um pedido de manutenção dos equipamentos de ginástica na Praça 
Serafina Giancoli Vicentim que isso seria uma atividade de zeladoria que é de 
responsabilidade da Prefeitura Regional, e que a parte que cabe ao CADES-JA
seria a parte que trata da concientização ambiental.

Conselheiro Patrick: tambem encaminha junto com Conselheiro Pedro 
Domingos que na fala retratada na ata, existe algumas atribuições de zeladoria 
junto com atribuições do CADES-JA.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: ratifica que mediante o 
Oficio entregue pela munícipe, já foi separado a parte da Prefeitura Regional. 
Ficando ao CADES-JA as atribuições ambientais.

Mediante os esclarecimentos e correções, 1º Secretário abriu votação para 
aprovação da ATA da Reunião Anterior.

Resultado: 09 votos a favor da aprovação da ATA.

Expediente:

Primeiro ponto de Pauta: Ofício para a Secretaria da Cultura para solicitar 
Manutenção do terreno do Sítio da Ressaca, problemas de colisão dos 
pássaros com os vidros do Centro Cultural Jabaquara e instalação de 
Rosa dos Ventos

Foi feita leitura pelo 1º Secretário de sugestão de texto com o tema proposto 
pela pauta. Após a leitura o 1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho tambem 
manifestou que devemos indicar quem assina o Oficio.



Representante da SVMA Pamela: informa que pela experiência que tem em 
CADES, já viu Oficios assinados pelo Presidente da reunião e pelo 1º 
Secretário. Tambem já viu ser assinado pelos conselheiros, que pode ser 
acordado na reunião.

Conselheiro José Luís: informa que o corte do mato já se iniciou e poderiamos 
fazer um texto tendo em vista essa informação.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: existe tambem a questão 
da instalação de Rosa dos Ventos e o problema da colisão de pássaros com os
vidros do Centro Cultural que devemos abordar.

Conselheiro José Luís: sim, quanto a isso temos que encaminhar via Ofício, 
porem com a informação que o corte do mato já começou.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: proponho que seja 
elaborado então um texto abordando o tema ambiental de preservação do 
espaço, no que diz respeito ao jardim, as árvores,  plantas, bem como a Rosa 
dos Ventos e sobre a colisão dos pássaros.

1º Secretário abre votação sobre aprovação do envio de Oficio a Secretaria de 
Cultura, ficando apenas pendente a adaptação do texto conforme as 
informações anteriores.

Resultado: 08 votos a favor de encaminhar Ofício com os temas abordados e 
01 abstenção.

Conselheiro Pedro Domingos alerta que viu no documento a menção de 
CADES e nos somos CADES Regional, e devemos encaminhar corretamente o
documento.

Representante da SVMA Pamela: apoia necessidade de colocar de forma 
correta a designação do Conselho nos documentos.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: ratifica que vai verificar os 
documentos e se certificar que terão a designação correta do Conselho como 
CADES Regional.

Segundo ponto de Pauta: Deliberar sobre convite de Curso de SVMA.

Representante da SVMA Pamela: não estava na reunião anterior, porem sei 
que Sonia que fazia a representação da SVMA passou o convite desse curso. 
Pergunto aos conselheiros se tem alguma dúvida, ou falta algum 
esclarecimento sobre o curso?

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: informa que entendeu ser esse curso
uma formação.



Conselheiro José Luís: entende ser uma novidade e é bem vindo esse curso, 
mas sente que esse curso é uma demanda da SVMA e os conselheiros eleitos 
já tem uma formação ambiental por si só.

Representante da SVMA Pamela: esclarece que esse curso surgiu pela 
experiência que a SVMA formou no contato com os 32 CADES Regionais da 
cidade. Surgiu a preocupação em evitar esvaziamentos nos CADES Regionais 
e da necessidade dos Conselheiros estarem plenamente engajados nas 
questões ambientais. Daí surgiu a elaboração do curso pelos técnicos da 
SVMA. O curso é voltado ao papel do Conselho, elaboração de plano de 
trabalho para a gestão dos 2 anos de gestão. A experiência da SVMA verificou 
que a falta de planejamento é o principal motivo de desmotivação e 
esvaziamento que pode acontecer. Esse curso foi apresentado inicialmente aos
CADES Regionais da região leste e da região Sul, inclusive mostrando 
questões do Orçamento Municipal e como o Conselho pode fazer demandas, já
que os Orçamentos são feitos em um ano, para serem executados no ano 
seguinte. Tambem o aspecto de identificar qual o principal tema ambiental 
daquele território e como executar um planejamento para esse objetivo. O 
curso elaborado é em 5 encontros.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: esclareço que enviei e-mail para 
Sonia, dando minha opnião como Conselheiro e não como Primeiro Secretário, 
de que 5 datas é muito extenso, e perguntei se poderia se fazer um curso em 2
datas, já que vários conselheiros já tem formação.

Representante da SVMA Pamela: o curso é oferido pela SVMA e o Conselho 
pode definir onde será ministrado, se dentro das reuniões ordinárias ou em dias
a parte. Tambem pode ser em horários que todos possam participar, mesmo 
diferentes das reuniões. O foco do curso é o planejamento.

Conselheiro Shindi: indica que um curso com esses temas tem que ter no 
mínimo 3 datas.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: manifesta que tambem, igualmente 
ao Conselheiro José Luís, surgiu uma preocupação, uma vez que o curso é 
demanda da SVMA, de se fazer um planejamento para uma gestão de 2 anos é
fazer as coisas com muita antecedência. Afinal as situações vão surgindo com 
o tempo e não poderíamos nos pautar assim.

Representante da SVMA Pamela: esclarecendo, o curso visa ajudar o 
Conselho como chegar a um desenvolvimento da prioridade ou prioridades 
ambientais que o próprio Conselho pode ter. Quem faz a pauta e identifica as 
prioridades são os conselheiros. Por exemplo, se o tema ambiental principal for
o Parque do Nabuco, ou as nascentes do Jabaquara, ou resíduos sólidos, o 
curso iria auxiliar em planejar o tema que foi escolhido.

Conselheiro José Luís: nesta linha de planejamento, eu avalio que tudo isso vai
gerar o desenvolvimento das atividades desse Conselho. Temos tambem que 
saber gerar Retatórios das nossas atividades até para que os futuros 



conselheiros de outras gestões possam ter ciência do que foi feito. Até o 
momento este conselho demonstra uma preocupação grande com as 
Nascentes do Jabaquara, este parece ser um caminho, até mesmo pelo tema 
de pauta que vem a seguir, proposto pelo 2º Secretário Conselheiro Luciano 
Matias. Eu pessoalmente sinto falta de um Relatório das atividades anteriores. 
Infelizmente não temos isso.

Representante da SVMA Pamela: o curso pode auxiliar no desenvolvimento 
das atividades. O Registro de tudo cabe a cada gestão ir fazendo.

Conselheiro José Luís: para mim um curso como este tem que ajudar a relatar 
as atividades onde cada informe de atividade, vão sendo acrescentadas pelo 
planejamento. Isso é para evitar se começar sempre do zero cada gestão.

Conselheiro Pedro Domingos: por minha experiência que tenho em conselhos 
vejo uma necessidade sim de haver cursos. Muitos conselheiros entram 
inexperiêntes nos temas. Eu pessoalmente fiz curso sobre orçamento da 
cidade e foi muito útil para entender como funciona, e como podemos atuar 
como conselheiro. Neste curso fui esclarecido sobre verbas que o Prefeito 
pode gastar conforme acontece os problemas, um exemplo recente é o 
problema que aconteceu nos viadutos. Existe uma verba para consertar isso, e 
tambem existe as verbas obrigatórias, que o Prefeito tem que aplicar. Por isso 
existe sim necessidade de se fazer um curso e ser esclarecido sobre tudo isso. 
Tambem acho que deve ser feito fora das reuniões, em dia só pra isso.

Conselheiro Patrick: é importante a realização desse curso, eu até defendo 5 
datas para ser um curso completo. No conselho observo que existe 
conselheiros já com foco definido e até sabem como fazer para alcançar esse 
foco. Mas no meu caso eu acho muito válido um curso para quem tem menos 
experiência. Esse curso ajudaria a indicar um caminho para os objetivos dos 
conselheiros. Acredito que serão apresentados modelos a seguir, 5 datas 
realmente se torna oneroso em frequentar, apesar que eu moro perto, mas 
depende das condições da maioria em frequentar. O Conselheiro Shindi 
sugeriu 3 datas.

Representante da SVMA Pamela: na resposta ao e-mail do 1º Secretário 
Conselheiro Janio Coutinho, Sonia ratifica que a quantidade de datas e horário 
e local dependem dos conselheiros, e da vontade de participar do curso. Eu 
tambem endosso essa possibilidade. Este curso será aplicado por integrante 
da UMAPAZ e poderá ser encaminhado a eles como seria o curso que vocês 
gostariam. Se estudaria a possibilidade e eles dariam a resposta se pode ser 
assim.

Após mais algumas considerações quanto ao melhor dia e horário do curso, 1º 
Secretário abre votação na proposta de consenso,  de propor a SVMA a 
realização do curso em 03 datas, das 17:00 hs as 20:00hs em dias de semana.
Ficando o Conselho aguardando a resposta da SVMA para esse formato.

Resultado da Votação: 09 votos a favor.



Terceiro ponto de Pauta: Comissão sobre o Parque Fontes do Rio 
Ipiranga, corrigida para o nome de Comissão de Zona do Amortecimento 
do PEFI.

Representante da SVMA Pamela: solicita esclarecimento sobre a proposta 
dessa comissão.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: seria uma comissão específica sobre
a área de amortecimento que abranje todas as demandas do CADES, como 
sustentabilidade, ecossistema, preservação.

Representante da SVMA Pamela: quem seria os integrantes da Comissão?

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: estamos ainda para escolher. 
Primeiro temos que criar a comissão. A participação é para conselheiros, mas 
tenho contato com pessoas da USP, do Jardim Botânico, que poderiam 
contribuir. O foco é a área de amortecimento gerado pelo PEFI.

Conselheiro José Luís: o parque é estadual, mas nossa região abranje dentro 
da zona de amortecimento que o parque propõe. O Jabaquara tem a obrigação
de tomar medidas nessa zona de amortecimento. Pelo que sei o CADES-JA 
nem tinha conhecimento disso, e já teria que ter tomado medidas antes.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: na gestão anterior não foi mobilizado
dentro do CADES-JA a possibilidade de participação no Conselho Gestor do 
Parque. Lá no Conselho Gestor do Parque, os contatos que eu tenho me 
perguntaram porque o Jabaquara não participa. Eu trouxe a informação para 
Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice que a próxima reunião do 
Conselho Gestor é dia 10/04/19. 

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: a proposta é abrir essa Comissão 
dentro do CADES-JA.

Representante da SVMA Pamela: ainda tenho duvidas se essa comissão agiria 
em paralelo ao conselho.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: pela proposta, seria um GT.

Representante da SVMA Pamela: então seria uma atividade dentro do CADES-
JA.?

Conselheiros ratificam que sim, seria uma atividade do CADES-JA.

Conselheiro José Luís: apoia a criação da comissão por ser impressindível à 
missão do CADES-JA atender a demanda do amortecimento do parque. Sendo
que peço destaque em ata que tomamos conhecimento dessa missão da zona 
de amortecimento, somente nesta gestão. Nem mesmo integrantes da gestão 
anterior que permanecem no conselho sabiam dessa missão. Peço destaque 



que declaro que as questões ambientais são coisa séria, e temos que ser 
notificados de coisas como essa.

Conselheira Izildinha: pede esclarecimento sobre a cadeira no Conselho Getor 
do Parque.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: tentando esclarecer, a participação 
da Prefeitura Regional do Jabaquara no Conselho Gestor do PEFI, é uma 
indicação do Subpreito. Eu sei que no Conselho Gestor do PEFI, tem um 
representante da Sociedade Civil tambem e que o Jabaquara participa com 
uma pessoa no Conselho Gestor.

Conselheira Izildinha: e como nos vamos ter contato com essa pessoa indicada
pelo Subprefeito?

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: caso essa pessoa seja a 
Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice, já temos esse contato 
normalmente pelo CADES-JA.

Conselheiro José Luís: o CADES-JA tem missão de evitar impactos nas águas, 
na estratosfera, e em termo de resíduos sólidos tambem.

Neste momento da reunião, se apresentou dúvida sobre a denominação desta 
atividade, se seria Comissão ou GT. Houve algumas deliberações e foi 
consenso que pelo Regimento Interno do CADES-JA que uma atividade desse 
teor é denominado GT. Ficou então o entendimento de ser um GT.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: esclarece que o Parque é estadual, 
tem o seu Conselho Gestor próprio e a proposta para a criação deste GT, é 
para  a zona de amortecimento, que é na região do Jabaquara. Esclarece que 
não seria uma atividade dentro do Parque e sim uma atividade do CADES-JA, 
para agir em conjunto.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: eu tenho a preocupação se
a criação deste GT não iria atrapalhar ou onerar ou até fazer os conselheiros 
deixar de cumprir as outras várias prerrogativas do conselho. Precisamos fazer 
essa leitura, se essa proposta não faria o CADES-JA ter apenas essa atividade.

Representante da SVMA Pamela: a título de esclarecer, e para contribuir com 
uma opnião, acho que devemos dialogar com os integrantes do Conselho 
Gestor do Parque e realmente ter medidas para a favorecer a zona de 
amortecimento. Temos que consultar o Conselho Gestor do Parque para ver 
qual a sua posição sobre as nascentes. Acredito que a crianção do GT não vai 
atrapalhar, porque atuaremos em parceria com o Parque e trará ao CADES-JA 
agilidade no que está acontecendo em razão dessa integração.

Conselheiro José Luís: apoio a constituição do GT da Zona de Amortecimento 
do PEFI e tambem acredito que formaremos outros Gts. Esse GT do 
Amortecimento trará luzes para nossas atividades. Cada GT que formarmos 



trará contribuição de informação. Os Gts estimulam nossas atividades, não 
trazem prejuízo.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: ratifica que o intuito da proposta de 
criação do GT é para o Jabaquara ter uma participação efetiva na contribuição 
da Zona de Amortecimento, já que essa participação não é efetiva até agora. 
Não haverá atividades em paralelo e sim trazer informações de lá e levar 
informações daqui. Isso irá fazer que tenhamos certeza na nossa participação. 
Eu pessoalmente faço esse estudo desde Novembro de 2018 e desde que 
entrei no CADES-JA estou tentando informar a todos disso. Acho até que as 
vezes observo que existe muito diálogo e eu sou as vezes firme as minhas 
colocações, para avançar nos temas.

Representante da SVMA Pamela: entende que o diálogo favorece o 
entendimento das atividades, uma vez que estamos esclarecendo a proposta, 
quais atividades serão exercidas. Estamos sendo esclarecidos sobre a zona de
amortecimento que é no Jabaquara. E agora haverá um representante da 
Regional para entender em que situação a Prefeitura Regional e o GT pode 
contribuir, e o CADES-JA caminhar.

Conselheiro Patrick: Como seria as atividades do GT?

Representante da SVMA Pamela: os trabalhos do GT podem ser apresentados 
ao CADES-JA e o desenvolvimento desses trabalhos depende dos integrantes 
do GT.

Neste momento da reunião foram apresentados os 2 videos complementares 
da Apresentação do 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: esgotado o tema, vamos abrir 
votação para criação  do GT da Zona de Amortecimento do PEFI.

Resultado: 09 votos a favor da criação do GT da Zona de Amortecimento do 
PEFI.

Em complemento 1º Secretário, abriu para manifestação quais conselheiros 
gostariam de participar do GT. O 2º Secretário Conselheiro Luciano Matias, 
Conselheiro José Luís, Conselheiro Shindi e Conselheiro Pedro Domingos 
manifestaram interesse em fazer parte do GT.

Quarto ponto de Pauta (invertendo a ordem inicial): Chamada para 
Reunião Extratraordinária

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: este ponto trata do chamamento de 
Reunião Extraordinária com tema único sobre Deliberação e Votação do Novo 
Regimento Interno do CADES-JA. Foi proposta a data de 16/04/19 as 18:00hs.



Conselheiro José Luís: questiono se na elaboração do Novo Regimento Interno
não teria que haver a participação do Subprefeito, mesmo havendo uma 
pessoa o representando na Reunião. 

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: conforme o Regimento Interno o 
Subprefeito está representado formalmente na reunião, no caso pela 
Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice. Sendo um instrumento 
regimental  convocar uma reunião extraordinária por seu representante. Alem 
do fato que qualquer deliberação que existe no Conselho é passada 
automaticamente para o Subprefeito.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: a título de esclarecimento, 
existe um expediente jurídico na Prefeitura Regional, onde toda portaria ou 
norma que sai é analisado para se aplicar. No caso quando o Regimento 
Interno for alterado, ele passará pelo jurídico, onde será feito a análise se está 
em conformidade com a lei de criação do CADES-JA. O jurídico aprovando, é 
levado ao Subprefeito que assina. Caso esteja algo em desacordo com a lei ou 
normas, ele retorna ao conselho para alguma correção na proposta.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: esclarecido o procedimento, coloco 
em votação o chamamento de Reunião Extraordinária com tema único sobre 
Deliberação e Votação do Novo Regimento Interno do CADES-JA, proposta a 
data de 16/04/19 as 18:00hs na Prefeitura Regional do Jabaquara.

Resultado da Votação: 09 votos a favor.

Quinto ponto de Pauta: Deliberar sobre atividade na Praça Serafina 
Giancoli Vicentim.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: a munícipe esta 
organizando uma atividade na Praça que consiste numa apresentação de fotos,
até com atividades de cordel. Ela tem o incentivo de pessoas e praticamente 
está tudo andando sozinho. A Prefeitura Regional está dando andamento na 
aprovação da atividade. E o CADES-JA poderia participar com atividades de 
concientização ambiental, e o bom uso da praça.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: temos que ter ciência da data que 
vai acontecer.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: ainda não tem data 
fechada.

Representante da SVMA Pamela: Pode-se tambem aproveitar essa atividade 
para divulgar o CADES-JA. Quando ela informar a data do evento, podemos 
fazer uma programação.

Conselheiro José Luís: fico a disposição para falar sobre Resíduos Sólidos, 
neste e em outros eventos.



1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: Poderemos fazer sim uma 
programação e alguns conselheiros poderão fazer uma fala e contribuir.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: sim, podemos contribuir, e 
se houver algum material sobre o CADES-JA, poderemos distribuir.

1º Secretário abre votação para participação do CADES-JA no evento da Praça
com uma concientização ambiental.

Resultado: 09 votos a favor.

Sexto tema de Pauta: Parque do Nabuco

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: saiu reportagem sobre o 
Parque do Nabuco na mídia e mostrou uma situação de abandono. Fui verificar
e constatei que o parque está na região do Jabaquara, logo na divisa com o 
distrito de Cidade Ademar. E comecei a analisar o que o CADES-JA poderia 
propor para ajudar nessa situação.

Conselheiro José Luís: existe algum relatório que demonstre os  motivos pelo 
qual se deu esse abandono? Como se explica?

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: da parte da Prefeitura 
Regional vou protocolar um chamado para se ter uma ação no Parque do 
Nabuco. Inclusive quero ver com a SVMA se existe alguma coisa que a 
Regional pode fazer em parceria. E o CADES-JA poderia participar, como 
instrumento de concientização ambiental. Quanto aos motivos, não é novidade 
para nenhum conselheiro da crise que passa o Brasil, e que afeta em 
consequencia todas as Prefeituras, que afeta em sequencia os recursos para 
fazer as manutenções em toda a cidade, não só no parque.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: proponho fazer um convite ao 
Conselho Gestor do Parque do Nabuco, para participar de nossa reunião e 
dizer a situação do Parque.

Conselheiro Shindi: O Conselho Gestor do Parque está inativo.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: mas nos registros existe 
um Conselho Gestor.

Conselheiro Shindi: a informação que eu tenho é que  não existe Conselho 
Gestor. Não sei se por desistência ou falta de quorum, mas não tem.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: isso já é um sintoma do porque da 
situação.

Conselheira Izildinha: sou moradora próxima do Parque e o que aconteceu 
comigo no ano passado foi que alguns seguranças não deixaram que eu 
passasse uns santinhos sobre meu candidato no parque.



1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: já que não existe Conselho Gestor, 
reformulo minha proposta para que venha alguém da administração do Parque 
nos falar como está a situação.

Representante da SVMA Pamela: a informação que eu tenho é que realmente 
saiu uma reportagem na mídia sobre o Parque do Nabuco. O Parque tem 
vários problemas. Dentro da SVMA existe uma equipe de manutenção de 
parques. O Parque do Nabuco é de responsabilidade da SVMA e é essa equipe
que faz as manutenções. Antes, as manutenções eram baseadas apenas em 
mutirões, e hoje existe um contrato de manutenção com uma terceirizada. No 
Parque do Nabuco existe uma administração, a admnistradora é a Fernanda, 
inclusive admninstra mais 3 parques. Na parte da segurança, tambem é feito 
através de contrato. Existe tambem o problema de abandono de animais no 
Parque. Pessoas abandonam cachorros e gatos no parque. Esse contato de 
animais domésticos com animais silvestres é muito prejudicial, porque já não 
existem animais silvestres no parque. No bosque não tem mais passarinhos. 
No playground os animais abandonados usam a areia pra suas necessidades, 
deixando mal cheiro. Realmente seria bom que a Fernanda viesse aqui ao 
Conselho para dizer como esta a situação em mais detalhes.

Várias falas se seguiram em favor do comparecimento da administradora do 
Parque do Nabuco na reunião. Não foi aberto votação porque houve consenso 
que se faria um convite para que a administradora do Parque viesse participar 
da reunião e dizer a situação.

Representante da SVMA Pamela: sobre o questionamentos de um relatório 
sobre a situação do parque, informa que existe o instrumento do Ofício, que 
pode ser direcionado a SVMA, que terá a obrigação de responder.

Conselheiro José Luís: tenho a preocupação inclusive que este abandono 
favoreça a Construção Civil, que sempre esta de olho no terreno de Parques e 
seu entorno. Uma situação de abandono pode favorecer passar o parque para 
a iniciativa privada.

Proposta de Ponto de Pauta para próxima reunião e informes.

1º Secretário Conselheiro Janio Coutinho: propõe ponto de pauta sobre um 
levantamento do projeto em um grande terreno perto da Padaria Trevo na Av. 
Eng. Armando de Arruda Pereira. Neste local existem 08 árvores de grande 
porte e o CADES-JA tem que estar inteirado do que ira acontecer com as 
árvores.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: o terreno foi desapropriado
pela SP Obras, referente a Operação Urbana  Águas Espraiadas. Existe um 
processo dentro da Regional onde se questiona a SP Obras sobre a situação 
do terreno. Vai levantar esses processos e informar para os conselheiros 
poderem solicitar uma consulta.



Representante da SVMA Pamela: sugiro a leitura do processo, porque com 
certeza consta a situação das árvores.

2º Secretário Conselheiro Luciano Matias: inclusive os tapumes que foram 
colocados isolando o terreno foram retirados e não existe mais tapumes lá.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: ratifico que o terreno é de 
responsabilidade da SP Obras e tem ciência de que alguns terrenos sob a 
responsabilidade deles sofrem furto de tapumes. Porem mediante a 
identificação dos numeros dos processos poderemos verificar a situação.

Representante do Subprefeito do Jabaquara, Joice: outro assunto que gostaria 
de ainda abordar é se alguém tiver contato com a Conselheira Doralice, que 
entre em contato com ela, porque ela está com 2 faltas.

Conselheiro Pedro Domingos: participei de evento no Ibirapuera onde foi 
apresentado o projeto que consiste em trocar resíduo reciclável por energia 
elétrica. O projeto é interessante, mas só existe posto de troca deste residuos 
em Piraporinha. Poderiamos propor que o Jabaquara tenha um ponto de troca 
deste projeto.

Conselheiro José Luís: ainda aguardo a informação das razões do 
cancelamento do curso sobre Resíduos Sólidos que iria acontecer na 
UMAPAZ. Gostaria de saber os motivos do cancelamento e qual é o conteúdo 
do curso que não foi apresentado.

Sem mais informes ou propostas, Representante do Subprefeito do Jabaquara,
Joice encerra a reunião.


