
ATA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL 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: 19/03/2019 

horário: 18:00 às 21:30hs 

Presentes: Joice (Representante do Prefeito Regional do Jabaquara) 

Sonia (Representante da Secretaria do Verde e Meio Ambiente) 

Luciano Matias – Segundo Secretário Conselheiro CADES 

Pedro Domingos – Conselheiro CADES 

José Luís – Conselheiro CADES 

Janio Coutinho – Primeiro Secretario Conselheiro CADES 

Shindi – Conselheiro CADES 

Izildinha - Conselheira CADES 

Patrick - Conselheiro CADES 

Convidado: Judith Gonçalves da Silva– Munícipe 

Pauta: 

Apresentação sobre Zona de Amortecimento do PEFI, do Conselheiro 
Luciano Matias. 

Plantio Global. 

Apresentação de Sugestões de Alteração do Regimento Interno. 

Expediente: 

Às 18:00 hs, Joice inicia a reunião porém em virtude da chuva, alguns 
Conselheiros ainda não chegaram não havendo quorum. 



O Primeiro Secretario, Conselheiro Jânio Coutinho, informa que pelos 
critérios do Regimento Interno podemos aguardar até 18:30 hs para o 
início efetivo da Reunião. 

Às 18:15 hs foi alcançado quórum, porém em razão das chuvas, foi 
consenso aguardar até 18:30 hs para o início da reunião. 

Às 18:32 hs, Joice inicia a reunião com os presentes. 

Expediente: 

Iniciou-se com o primeiro ponto da Pauta, Apresentação do 
Conselheiro Luciano, porém por  problemas técnicos, que duraram até 
18:45 hs, foi consenso transferir para o final da reunião. 

Sonia: informa que a Pamela Conselheira titular pela SVMA estará 
ausente nesta reunião por estar em uma atividade que não poderia 
faltar, então estará como suplente, assumindo a Representatividade. 
na  Representação da Mencionaque na última reunião foi solicitado a 
ela uma  informação sobre a Apresentação sobre Resíduos Sólidos 
que aconteceria na UMAPAZ, e por isso se ausentou algum tempo da 
reunião afim de obter a informação, retornando viu que a reunião já 
havia terminado. 

Conselheiro José Luís informa que sobre o assunto do Regimento 
Interno, pesquisou Regimentos Internos de outros Conselhos e 
verificou que são bem detalhados e ainda avalia se apenas 02 
reuniões seriam o suficiente  para atualização do nosso Regimento 
Interno. 

Joice encaminha Leitura de Ata da reunião anterior, ocorrida em 
05/02/19. 

Feita a leitura da Ata  pelo Primeiro Secretário. 

Aberto votação: 7 votos aprovando a Ata com as devidas correções. 

Joyce encaminha Segundo Ponto de Pauta, Plantio Global. 

Sonia: a Joice representante do Prefeito Regional, me preocupou, 
juntamente com Pamela, representante da SVMA, para ver se o 
CADES-JÁ poderia participar de uma ação que estava ocorrendo em 
São Paulo, denominada Plantio Global. Essa ação está ocorrendo no 
planeta e São Paulo acolheu a proposta por meio dos CADES 
Regionais, como está claro na carta que solicitou que Joice enviasse 
aos Conselheiros. Fizemos uma reunião para ver como seguir com 



essa ação e de que forma chamaríamos os Conselheiros, a Joice 
indica uma área de interesse social,o Conjunto Habitacional Corruíras, 
para fazer essa ação e entramos em contato com a equipe de 
Biodiversidade ( que é a responsável pelo plantio na cidade), que nos 
disse que o local seria favorável para realizar plantio de mais de 50 
mudas nativas da Mata Atlântica e que seria muito rico para o 
aumento da biodiversidade do Jabaquara, já que tem-se dificuldade de 
realizar plantio de acordo com as normas estabelecidas em Lei no 
Jabaquara, isto se dá por ser um distrito de muito adensamento 
urbano. Como não houve tempo suficiente entre fazer a vistoria e 
chamar uma reunião extraordinária com os Conselheiros, poderiam 
participar do plantio do CADES V. Mariana. 

Joice: Nesse tema de plantio de árvores, houve um contato do síndico 
do Conjunto Habitacional Corruíras na Prefeitura Regional, onde este 
manifestou intenção de plantar algumas árvores no espaço do 
condomínio. Então avaliou que diante dessa iniciativa da SVMA e do 
CADES-JA, porque o Conselheiro Patrick  já havia falado com ela 
sobre esse assunto, encaminhou o assunto para Sônia. 

Sônia: haverá uma reunião com o síndico do Condomínio Corruíras no 
dia 23/03/19 as 10:00 hs onde um representante da Prefeitura 
Regional e da SVMA irão conversar sobre esse tema. Informa 
que  algum Conselheiro do CADES-JA poderia participar dessa 
conversação. 

Conselheira Izildinha pergunta quem vai fazer a manutenção dessas 
árvores após plantadas? 

Sônia: a informação que tem, é que a administração do Condomínio é 
executado por uma Gerenciadora Social,  vinculada a Secretaria da 
Habitação. Por isso a manutenção, ficaria com eles. 

Primeiro Secretário Jânio Coutinho pergunta ao Conselho se alguém 
poderia participar neste dia da conversa no Condomínio Corruíras? 

Conselheiro José Luís informa que gostaria de participar, até mesmo 
para aprender melhor sobre essa atividade que acontecerá no 
Condomínio em parceria com a Prefeitura Regional e a SVMA, porém 
não tem disponibilidade de tempo no dia dessa reunião. 

Conselheiro Shindi também manifestou interesse, mas igualmente 
sem tempo. 



Sônia: o CADES-JA poderia participar então do processo de 
sensibilização que acontecerá, se houver o plantio. 

Diante disso, houve consenso que o CADES-JA, irá aguardar o 
resultado das conversações com o Condomínio e mediante o avanço 
nas atividades, avaliar como participar. 

Conselheiro José Luís reafirma que uma atividade como essa é um 
bom processo de aprendizagem das demandas ambientais no 
Jabaquara. 

Joice: acredita que, em avançando esse processo, será mesmo um 
belo aprendizado. E que acredita que a participação do CADES-JA 
será bem efetiva. Noutro assunto, tivemos um contato de uma 
moradora do Jardim Oriental, Sra. Judith, que procurou a Prefeitura 
Regional com uma demanda sobre uma praça que ela frequenta. 
Solicitei então que viesse participar da reunião do CADES-JA. 

O Primeiro Secretario Jânio Coutinho convida Sra. Judith a ter a 
palavra. 

Sra. Judith: Sou do Jabaquara e moro no Jardim Oriental há 30 anos. 
Desde quando minha filha tinha 4 anos, frequentamos a Praça 
Serafina Giancoli Vicentim. Eu e outras pessoas cuidamos da praça, 
plantamos rosas, cerejeiras e sempre  fazemos pinturas como forma 
de ajudar na manutenção da praça.  Com o tempo, começou 
frequência muito grande de moradores de rua na praça. O 
problema  não foi a frequência deles, mas alguns que consumiam 
drogas lá. Sempre tive uma atuação de ser contra isso, porque 
entendo que uma praça tem que ser de todos, preferência para as 
crianças. Houve certos conflitos, mas agora não há mais pessoas 
consumindo drogas ali. O problema agora são alguns frequentadores 
que trazem seus cachorros, e observa o mal uso da praça no sentido 
que não recolhem os detritos, ficando a praça suja. Também acha que 
os equipamentos de ginástica poderiam ser melhorados. Fui falar na 
Regional que tenho uma coletânea de fotos sobre a Praça e gostaria 
até de fazer uma exposição. Então eu fui convidada a participar desta 
reunião com intenção de pedir alguma intervenção para 
conscientização ambiental na praça e também melhoria dos 
equipamentos de ginástica. 

Joice: sobre o tema conservação, diante dos problemas sobre o 
Centro Cultural Jabaquara que foram falados na reunião anterior, 
proponho que o CADES-JA elabore um Ofício direcionado a 
Secretaria da Cultura, solicitando manutenção no Centro Cultural,  o 



corte do mato e implantação de Rosa dos Ventos próximo ao Sítio da 
Ressaca. Também estudar meios de proteção aos pássaros que 
colidem nos vidros do Centro Cultural. 

Conselheiro Luciano se propõe a elaborar e passar o Ofício a Joice.  

Primeiro Secretário Jânio Coutinho informa que pelo Regimento 
Interno é função do Secretário encaminhar os documentos do CADES-
JA para a Prefeitura Regional.  

Conselheiro Luciano então se disponibilizou a  passar via email 
sugestão de Ofício ao primeiro Secretário para encaminhar.  

Primeiro Secretário Jânio Coutinho informa que aguardará o envio da 
sugestão de Oficio, bem como de outros Conselheiros que queiram 
contribuir. E assim fazer o documento e encaminhar para Prefeitura 
Regional. 

Joice: com respeito ao pedido da Munícipe Sra Judith, irá protocolar o 
pedido junto a Prefeitura Regional e o CADES-JA vai estudar os meios 
de realizar uma atividade . 

Conselheiro Patrick, que anteriormente avisou que iria se atrasar, se 
incorpora a Reunião. 

Sônia: Com intuito de formação, convido o CADES-JA a participar de 
um curso que a SVMA poderia passar aos Conselheiros. É um curso 
em 5 dias, com tema de Políticas Públicas, Orçamento, Planejamento 
de Plano de Ação, auxiliando desde a elaboração até a execução. 
Solicita informar as datas que o Conselho poderia participar, na 
reunião de Maio. O curso poderá ser na Prefeitura Regional. 

Primeiro Secretário Jânio Coutinho informa que temos apenas alguns 
minutos para o encerramento do horário normal da reunião e temos 
ainda o Ponto de Pauta das Sugestões sobre o Regimento Interno e a 
Apresentação do Conselheiro Luciano. 

Houve consenso do Conselho que não haverá tempo hábil para os 
dois pontos de pauta, ficando decidido que haverá extensão do horário 
da reunião para a Apresentação do Conselheiro Luciano e as 
Sugestões para o Regimento Interno ficarão para a próxima reunião. 
Sendo proposto que em Abril haverá uma reunião extraordinária, para 
votação do Regimento Interno.  



Joice: informo que a Conselheira eleita Lígia apresentou renúncia ao 
cargo. Proponho fazer a eleição do próximo na lista dos mais votados, 
que seria o Conselheiro Suplente Patrick presente. 

Primeiro Secretário Jânio Coutinho abre votação sobre incorporar o 
Conselheiro Suplente Patrick como Conselheiro Titular.  

Resultado: 8 votos a favor.  

Conselheiro Patrick assume a titularidade no CADES-JA. 

Em razão dos problemas técnicos acontecidos no auditório, a 
Apresentação do Conselheiro Luciano se deu no terceiro andar da 
Prefeitura Regional. 

Numa descrição resumida da atividade, esta consistiu na 
apresentação de estudo sobre a Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual Fontes do Ipiranga e sua inter-relação com o Jabaquara, 
sendo que o Parque abrange quase a totalidade do limite leste do 
Distrito. Foi descrito a formação do parque, e suas fontes, e que 
mesmo o Parque pertencendo ao Distrito do Ipiranga, muitas fontes 
tem sua nascente no Jabaquara. Alertou que por isso o Jabaquara 
tem um lugar no Conselho Gestor desde Parque, que é estadual.  

Joice confirma que temos mesmo direito a um lugar no Conselho 
Gestor do Parque e ela está se inteirando como fazer essa 
participação. 

 Retomando a Apresentação mostrou casos de má conservação das 
fontes até mesmo com fotos. Inclusive mostrou com fotos a Rodovia 
Imigrantes e descreveu que fizeram o caminho das águas de algumas 
fontes ser por baixo da rodovia, e que no fim,  as águas acabam indo 
pro bueiro, já na parte do Jabaquara. Também nos descreve que a 
partir da Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira não existe mais 
placas indicativas da existência de um Parque, que fica ao lado. 

Sônia também manifesta que devemos, como CADES-JA e Regional 
nos inteirar como foi o processo de EIA-RIMA, que aprovou essa 
situação das fontes na rodovia. 

Retomando a Apresentação,  descreveu que além de um lugar no 
Conselho Gestor, existe o instrumento do Plano de Manejo do Parque, 
onde existe proposta de uma zona de amortecimento, que no território 
do Jabaquara, geraria muitos procedimentos ambientais a se 
implantar. 



Ao final propôs que o CADES-JA forme uma Comissão para contribuir 
com a Zona de Amortecimento do  Parque. 

Vários Conselheiros solicitaram ao Conselheiro Luciano disponibilizar 
esta Apresentação. 

Encerrada a Apresentação, Joice deu por encerrada a Reunião. 

 


