
ATA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – 
JABAQUARA Biênio 2018/2020 

Local: Subprefeitura do Jabaquara – Av. Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 2314 

Data: 05/02/2019 

horário: 18:00 às 20:00hs 

Presentes: Joyce (Representante da Prefeita Regional Jabaquara) 

Sonia (Representante Suplente em exercício, da Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente) 

Luciano Matias – Conselheiro CADES 

Pedro Domingos – Conselheiro CADES 

José Luiz – Conselheiro CADES 

Janio Coutinho – Conselheiro CADES 

Shindi – Conselheiro CADES 

Izildinha - Conselheira CADES 

Doralice - Conselheira CADES 

Patrick - Conselheiro Suplente CADES, em exercício 

Convidado presente: Francis – AJA Associação de Amigos do 
Jabaquara 

Pauta: 

Votação do primeiro secretário. 

Leitura do Regimento Interno e discussão de alterações caso sejam 
necessárias. 

Sugestão para Grupos de Trabalhos. 

Expediente: 



Sonia: informa que estará nesta reunião na titularidade da 
Representação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em razão de 
Pamela estar de férias. Informa tambem que Rute Cremonini não pode 
comparecer a está reunião, mas pode participar quando houver 
necessidade e for chamada. Outrossim Sonia assume a titularidade da 
representação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente nesta reunião, 
porque Pamela a titular não pode comparecer. Tambem reafirma a 
importância da escrituração das Atas das reuniões. 

Conselheiro Janio Coutinho solicita inclusão de apreciação pelo 
CADES-JA de Moção de Solidariedade de sua autoria, pela tragédia 
do rompimento da Barragem de Brumadinho-MG. 

Joyce encaminha e houve consenso que a leitura desta moção seja 
lida e votada ao final da reunião. 

Joyce pergunta ao Conselho se haverá gravação do áudio da 
Reunião. 

Aberto votação: 9 votos a favor da gravação da reunião para registro. 

Joyce encaminha realização o primeiro ponto de pauta, a votação do 
primeiro Secretario, caso o Conselheiro Janio Coutinho aceite a 
indicação de se candidatar, por ter sido o mais votado na eleição. Em 
razão do conselheiro aceitar a indicação, será feita eleição. 

Aberto votação: 9 votos a favor da eleição do Conselheiro Janio 
Coutinho como primeiro Secretário e manutenção do Conselheiro 
Luciano Matias como segundo Secretário. 

Encaminhado que o Conselheiro Jânio Coutinho já execute as funcões 
de primeiro Secretário a partir de agora, portanto fazendo as 
anotações para Ata desta Reunião. 

Joyce encaminha ao CADES-JA justificativa de falta do Conselheiro 
Pedro Domingos que não compareceu na reunião extraordinária de 
12/12/18 e da reunião ordinária de 15/01/19. 

Aberto votação: 9 votos aceitando as justificativas de falta de Pedro 
Domingos, zerando as faltas. 

Joyce encaminha Leitura de Ata da reunião extraordinária de 12/12/18 
e da reunião ordinária de 15/01/19. 

Feita a leitura da Ata da reunião extraordinária de 12/12/18 pelo 
primeiro Secretário. 



Aberto votação: 9 votos aprovando a Ata com as devidas correções. 

Feita a leitura da Ata da reunião ordinária de 15/01/19 pelo primeiro 
Secretário. 

Aberto votação: 9 votos aprovando a Ata com as devidas correções. 

Joyce propõe a metodologia de cada conselheiro fazer uso da palavra 
por no máximo 5 minutos na abertura das reuniões. Não foi aberto 
votação, ficando a manifestação como sugestão. 

Joyce encaminha Leitura do Regimento Interno vigente. 

Feita a leitura do Regimento Interno pelo primeiro Secretário, 
alternando a leitura com o Conselheiro José Luis e Conselheiro 
Suplente em exercício Patrick. 

Conselheiro José Luis propõe se analisar o novo Regimento Interno 
por um período de 05 reuniões, mantendo o texto do Regimento 
Interno vigente até o término deste prazo. 

Conselheiro Suplente em exercício Patrick propões que o Regimento 
Interno seja mantido, e em cada reunião que surgir correções, ir 
aprovando na reunião. 

Conselheiro Luciano Matias acha muito tempo de análise 05 reuniões. 

Sonia, indica necessidade de fazer alterações, por se tratar de 
Regimento Interno elaborado na gestão anterior, inclusive com a 
mençao de Secretarias de mudaram o nome etc. Tambem irá 
consultar o Setor Jurídico da Secretaria quanto a quais alterações 
podem ser possíveis em virtude da Lei de criação do CADES. 

Conselheiro Shindi, propõe disponibilizar o Regimento Interno via e-
mail, e os conselheiros estudarem as alterações e serem realizadas e 
terem 15 minutos de discussão a cada reunião. 

Conselheiro Janio Coutinho, propõe que na reunião de 19/03 cada 
conselheiro apresente proposta de correção do Regimento Interno e 
na Reunião de 02/04 se realize a votação do novo Regimento interno, 
escolhendo por votação as alterações. 

Conselheiro José Luis refaz sua proposta a se analisar o novo 
Regimento Interno por um período de 03 reuniões. 

Como não houve consenso, se destacou 03 propostas para votação: 



1. analisar o novo Regimento Interno por um período de 03 reuniões; 

2. apresentar propostas de alteração do Regimento Interno na reunião 
de 19/03 e votação final do Regimento Interno com as alterações, na 
reunião de 02/04; 

3. quando surgir necessidade de correções, ir aprovando a cada 
reunião. 

Aberto votação: 9 votos aprovando que haverá propostas de alteração 
do Regimento Interno em 19/03 e votação final do Regimento Interno, 
com as alterações, em 02/04. 

Informes: 

Sonia, informa que o Polo de Educação Ambiental realizará atraves de 
formação ministrada pela AMLURB, apresentação sobre Resíduos 
Sólidos no auditório da UMA PAZ, no dia 14/02/19 as 14:30 hs; 

Como o Conselheiro José Luis manifestou interesse em ir nesta 
atividade, o CADES-JA o indicou para ser nosso representante. 
Entretanto vários conselheiros manifestaram que não podiam dar 
certeza neste momento em ir, porem, solicitaram de Sonia a 
informação se poderiam participar caso houvesse possibilidade. 
Sonia, manifestou que iria consultar os realizadores da atividade e 
divulgar posteriormente antes do dia 14, se a reunião é aberta ou só 
pra convidados; 

Conselheiro Shindi, informa que na Prefeitura Regional de Vila 
Mariana, haverá reunião na próxima quinta-feira as 17:30hs; 

Conselheiro José Luis, informa que está negociando com moradores 
do entorno, meios de proteger os pássaros das colisões com as 
estruturas de vidro do Centro Cultural Jabaquara. Tambem informa 
que existe mato alto no Centro Cultural ocasionando incomôdo aos 
frequentadores e vê como desafio de todos, a divisão desta tarefa não 
só dos funcionários de lá. Por isso está procurando voluntários para 
esta atividade. Tambem informa que a seu ver, seria interessante e útil 
a instalação de uma Rosa dos Ventos no Sítio da Ressaca. 

Convidado Francis, informa que existe uma verba de manutenção 
para o Centro Cultural Jabaquara na Secretaria da Cultura. Tambem 
indica que um bom caminho para o CADES-JA seria elaborar projetos 
por escrito e os encaminhar ao CADES, a Prefeitura Regional e a 
Secretaria da Cultura. 



Joyce esclareceu como é atualmente a estrutura de verba de 
manutenção na atual Gestão e como ela se desenvolve no âmbito dos 
equipamentos que estão no Jabaquara. Indica como um instrumento 
de reinvidicação muito bom a utilização do Aplicativo 156, pelo qual a 
Administração poderá saber o que a população quer que seja 
realizado. 

Houve leitura pelo Conselheiro Janio Coutinho de proposta de Moção 
de Solidariedade aos atingidos pelo acidente na Barragem do Feijão 
em Brumadinho-MG, de sua autoria, para apreciação e votação, a 
saber: 

“Nós do CADES-JA, entendemos que o maior recurso natural a se 
preservar é a vida. Por isso, lamentamos o trágico acidente na 
Barragem do Feijão em Brumadinho-MG, onde no momento da 
redação desta moção, atingia o número de 121 mortos e 205 
desaparecidos. 

Lamentamos todas essas mortes e desaparecimentos. 

Nos solidarizamos com as famílias das vitimas e pedimos que as 
empresas do ramo da mineração, bem como, todas as atividades 
econômicas que se utilizam de recursos naturais, que obedeçam a 
Legislação Ambiental pertinente. Pedimos que os Governos Federal, 
Estadual e Municipal se concentrem na fiscalização eficiente das 
Barragens, dos Reservatórios, dos Parques, das Áreas de Proteção 
Ambiental, e de todos os aspectos de preservação natural espalhados 
pelo Brasil, para que tragédias como esta, ou de outros tipos, sejam 
evitadas ao máximo.” 

Mediante consenso do CADES-JA a moção foi aprovada com as 
seguintes correções do texto: 

1. incluir o número mais atual possível de mortos e desaparecidos, 
uma vez que o número aumenta todo dia; 

2. Em substituição ao termo “Legislação Ambiental Pertimente”, a 
inclusao das Leis inclusive com número, da Lei de Resíduos Sólidos, 
Lei de Crimes Ambientais, Lei de Saneamento e Lei de Proteção 
Ambiental. 

Proposta de Pauta para próxima reunião: 

Apresentação pelos Conselheiros das propostas de Correção do 
Regimento Interno; 



Apresentação de Sugestão de Comissão Interna do Parque das 
Fontes do Rio Ipiranga do Conselheiro Luciano Matias; 

Sugestões de Grupo de Trabalho. 

Sem mais, Joyce encerrou a reunião. 

 


