
    

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

JABAQUARA - Biênio 2018/2020 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 

 

 

 ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DO ORÇAMENTO-2021 PARA O JABAQUARA 

 

 REUNIÕES ORDINARIAS 
 

 REUNIÕES EM VÍDEO COFERÊNCIA NO PERÍODO DE 

PANDEMIA (ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA 047/SVMA) 

 

 OFÍCIOS EMITIDOS 
 

 

 FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO JABAQUARA 
 

 VISITAS A OBRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
1. PROPOSTAS DO CADES-JA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 

JABAQUARA PARA O ORÇAMENTO-2021 

 

Proposta 1 

Hortas Comunitárias nas Praças e Espaços Públicos Ociosos 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, faz esta proposta e para sua 
realização entendemos que, deve haver um zelador de praça, Associação, 
ONG ou instituição conveniados ao Órgão Público, para manter a Horta nos 
espaços definidos. Também entendemos que as praças requerem um estudo 
de viabilidade avaliando o tamanho da Praça e condições de acesso à água 
para implantação das Hortas Comunitárias. Igualmente entendemos os 
mesmos critérios para os terrenos ociosos em espaços públicos. Também 
entendemos que a produção da Horta seja destinada para os moradores do 
entorno, interessados e associados da Organização mantenedora. As Hortas 
comunitárias promovem a convivência entre vizinhos e usuários; reduz 
gastos em compra de alimentos para parcela da população atendida pela 
Horta, melhora a Educação Ambiental na medida que incentiva o 
esclarecimento sobre as plantas, verduras e frutas, melhora da Segurança 
Alimentar. Promove matéria-prima para compostagem através do 
aproveitamento de rejeitos. Promove oportunidade de geração de trabalho e 
renda em razão de ensinar uma atividade de plantio. Serve de motivo para 
atividades do PAVS, com encontros e socialização. 

Proposta 2 

Instalação de Células Fotovoltaicas para iluminação das Hortas 
Comunitárias nas Praças e Espaço Públicos Ociosos 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, faz esta proposta em 
conjunto com a proposta de Horta Comunitária nas Praças e Espaços 
Públicos Ociosos, porque além da necessidade de zelador de praça ou 
instituição conveniada para manter a Horta, além de acesso conveniente à 
água, existe a possibilidade da manutenção das hortas serem a noite, por 
isso defendemos essa como uma forma de fonte de energia independente, 
limpa e sustentável, para iluminação das hortas no espaço. 



    
 

Proposta 3 

Hortas nas Escolas e Creches Municipais do Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, faz esta proposta que 
favorece a conscientização ambiental pela produção e consumo de alimentos 
naturais pelos alunos. Também facilita as atividades ligadas à culinária na 
escola. Esclarece os alunos sobre economia doméstica. Influência nas 
escolhas alimentares das crianças, além de apresentar métodos de respeito 
em relação ao meio ambiente. Contribui para a sensação de cidadania 
ecológica e sua produção tem a chance de contribuir com a segurança 
alimentar do entorno, com possibilidade de produzir mudas de Verduras, 
Legumes, Plantas Medicinais, Temperos, sendo essas plantas destinadas a 
distribuição às famílias dos alunos e interessados. 

Proposta 4 

Inclusão na Grade Curricular do Munícipio do 
tema “Hortas e Sustentabilidade Ambiental” 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, defende a institucionalização 
do tema “Horta e Sustentabilidade Ambiental” no conteúdo oficial da Grade 
Curricular Municipal na medida em que se enfatize comportamentos práticos 
ambientalistas, atividades terapêuticas e socializantes além da possibilidade 
de se produzir mudas de variadas plantas destinadas a distribuição as 
famílias dos alunos e interessados. Propomos a fusão desta ação com as 
atividades e pressupostos do PAVS, os quais além de gerar encontros e 
socialização podem promover estímulos à oportunidade da geração de 
trabalho e renda. 

Proposta 5 

Implantação de um Banco de Alimentos no Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, enxerga a Segurança 
Alimentar como item de suas prerrogativas e coloca esta proposta. Entende 
que os Bancos de Alimentos despertam o espírito solidário e difundem os 
valores humanos e culturais necessários para ajudar a mitigar a contradição 



    
entre excedentes alimentares e os bolsões de pobreza existentes. Também 
promove o combate à desnutrição e a obesidade, gerando mais saúde, bem- 
estar, diminuição da violência, maior inclusão social, melhor respeito, mais 
dignidade, e cidadania. Promove incentivo ao pequeno produtor rural dando 
meios de escoar sua produção, bem como o atendimento das famílias 
cadastradas com alimentos saudáveis e de qualidade. 

Proposta 6 

Plantio de Arvores no Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, entende que a arborização 
urbana possui diversos benefícios, entre eles: Função paisagística. 
Neutralização dos efeitos da poluição em consequência do processo de 
oxigenação. Redução da poluição sonora. Diminuição das temperaturas 
externas por causa da absorção dos raios solares entre as espécies. 
Sombreamento. Redução da velocidade dos ventos. Abrigos para a fauna. 
Balanço Hídrico. Valorização ornamental e visual. Melhoras significativas na 
qualidade do ar e ecossistema, tanto por incidir sobre a temperatura e 
umidificação atmosférica como pelo “sequestro de gases de efeito estufa”. 
Melhora a saúde física e mental da comunidade. Propicia condições para 
convivência solidária entre pessoas e a natureza. As regiões periféricas do 
distrito, como Vila Clara e Americanópolis, possuem arborização deficitária 
com poucas áreas verdes, em contrapartida ao recomendado pela OMS na 
relação áreas verdes/população. Por isso defendemos o aumento do plantio 
de árvores no Distrito do Jabaquara em especial nas áreas menos 
arborizadas. 

 

Proposta 7 

Manutenção de Praças e Parques do Jabaquara 

 
Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, entende que há praças que 
estão sem manutenção e servem como pontos viciados de lixo e descarte 
indevido de resíduos no bairro. Os terrenos baldios no bairro têm muitas 
árvores abandonadas sofrendo depredação, não sendo devidamente 
cuidadas. Igualmente, percebemos a prática de podas incorretas e/ou 
radicais; uso de árvores como varal recebendo pregos e arames que aponta 
falhas de fiscalização. Quanto aos parques, o Parque do Nabuco está sem a 
devida conservação e nos equipamentos de recreio. Apresenta deficiência no 
quadro de funcionários para o desenvolvimento de Manutenção, Segurança e 



    
na Manutenção da Flora. O CADES-JA tem o dever de reiterar e fortalecer a 
importância do Parque do Nabuco e do Parque Lina e Paulo Raia, posto que 
atuam como núcleos de conservação ambiental, juntamente com o corredor 
da Mata Atlântica do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, o qual nos coloca 
como parte integrante da Zona do Amortecimento – estamos igualmente do 
Cinturão Verde e Reserva da Biosfera. 

 

Proposta 8 

Curso de Educação Ambiental nas Praças e Parques do Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, propomos a criação de 
sistemas de cursos de educação ambiental, eventos sócio ambientais, ensino 
do plantio e multiplicação de mudas de verduras, legumes, plantas 
medicinais, temperos, árvores frutíferas e ornamentais. Promover a 
Conscientização Ambiental através se seminários, cursos e oficinas sobre 
Arborização, Meio Ambiente, Clima, etc bem como consórcios de atividades 
das múltiplas Secretarias Municipais, com metodologia PAVS a serem 
ministrados no Parque do Nabuco, Parque Lina e Paulo Raia, e nas Praças 
do Distrito que tenham infra-estrutura que comporte o evento. 

 

Proposta 9 

Conservação dos Rios e Recuperação de Nascentes Contaminadas no 
Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, entende que os corpos 
d’água existentes no Bairro do Jabaquara devem ser preservados e 
despoluídos. Nesse sentido, apresenta a proposta de um plano de atuação 
para a preservação das nascentes limpas e despoluição das nascentes e 
córregos poluídos no Jabaquara. Propomos que sejam feitos estudos e 
levantamentos de todas as Nascentes e Corpos D´água do Distrito de modo 
a protegê-las e sejam preservadas de aterramento ou contaminações – 
destacamos que basicamente todos os riachos existentes em nosso Distrito, 
há nascentes nestas condições. Quanto aos Rios, conforme os dados oficiais 
do Distrito existem no território o Córrego do Cordeiro, o Córrego Águas 
Espraiadas, Córrego Jabaquara, Córrego Água Funda, e seus afluentes que 
necessitam ser preservados. 

 
 



    
Proposta 10 

Instalação de caixas de inspeção guarnecidas de sistemas de contenção 
de resíduos e telas na entrada dos bueiros do Jabaquara 

 
Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, solicita atenção a micro 
drenagem vendo falhas do Sistema de Limpeza Urbana, seja pela baixa 
oferta da coleta seletiva, como pela insuficiência na varrição que permite 
ocorrência de extravios de resíduos não biodegradáveis ou restos de 
mercadorias pós- consumo, os quais acabam por escoar pelas vias públicas 
chegando aos bueiros. Percebemos que estes resíduos sem valor comercial 
(arruelas plásticas, lacres, “enforca gatos” etc.) acabam indo para o leito dos 
nossos riachos ocasionando grave poluição nos rios chegando aos mares. 
Para contribuir com a prevenção dessas ocorrências, propomos a adoção de 
medidas para reversão deste problema, especialmente por percebermos no 

conjunto de bueiros em nosso Distrito, não são guarnecidos de sistemas de 

contenção para detritos em geral. Por isso, propomos a instalação de caixas de 
inspeção guarnecidas de sistemas de contenção de resíduos e/ou telas na 
entrada do bueiro. 

Proposta 11 

Instalação de caixas de inspeção guarnecidas de sistemas de contenção 
de resíduos e telas na entrada no Piscinão do Jabaquara 

 
Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, simultaneamente ao Sistema 
de bueiros propomos atenção a macrodrenagem que no Piscinão do Distrito 
visam a contenção de enchentes. Nele sejam igualmente guarnecidos de 
Sistemas de Contenção de Resíduos Não Biodegradáveis como prevenção a 
poluição com estes rejeitos podem trazer e à segurança e saúde da fauna 
marinha, na medida que avancem para os Rios, chegando ao Mar. 

 

 



    
 

Proposta 12 

Mais Ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária no Jabaquara 

Justificativa: 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, considerando as demandas 
ambientais e visando a “sustentabilidade dos sistemas naturais” propomos 
maior qualificação do Sistema de Limpeza Urbana. Neste sentido é imperioso 
que a população seja esclarecida sobre a importância da “coleta seletiva” dos 
resíduos sólidos, a fim de conscientizar as pessoas em relação ao consumo 
de mercadorias com o descarte consciente prevenindo a saúde pública e da 
qualidade ambiental. Assim haverá estímulo ao reaproveitamento e a 
reciclagem de materiais descartáveis. Gera sensação de bem estar social 
posto que promove o reaproveitamento das sobras dos produtos não 
comercializados gerando contribuição à sustentabilidade ambiental. 
Propomos a instalação urgente de mais Ecopontos e Pontos de Entrega 
Voluntária no Jabaquara, especialmente a serem instalados nos terrenos 
públicos do Distrito. Propomos que estas providências sejam 
emergencialmente instaladas nas Comunidades existentes nos arredores dos 
riachos do Distrito, em especial junto ao córrego do Cordeiro, no córrego 
Águas Espraiadas. Destacamos grave deficiência no Sistema de Limpeza 
Pública nestes perímetros dificultando a vida dos moradores destas 
localidades. 

Proposta 13 

Instalação de Área de Compostagem no Jabaquara 

Justificativa 

O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, entendemos que em ação 
complementar a coleta seletiva de resíduos não biodegradáveis e a 
necessidade a atenção sobre os materiais orgânicos: que a natureza 
decompõe, defendemos instalação de espaço para compostagem no bairro. 
Este servirá para aliviar a demanda por Aterros Sanitários, que estão 
sobrecarregados a fim de reduzir a emissão de poluentes, e o uso de energia 
no transporte de resíduos. Evitar nestes aterros a geração de subprodutos 
poluentes, como o chorume tóxico e o gás metano, que contaminam o solo, 
os lençóis freáticos e a atmosfera. A Compostagem tem a vantagem de 
produzir fertilizantes de forma fácil e natural, sem o uso de produtos 
químicos, é inclusiva pois inclui rede de relacionamentos; é uma atividade 
ambientalista pois incentiva a conscientização ambiental e produz 
fertilizantes de forma fácil e natural, sem o uso de produtos químicos, os 



    
quais podem ser utilizados nos jardins e hortas do bairro, produzindo 
conscientização ambiental. Promoção da capacitação ambiental e do 
potencial de geração de renda das pessoas envolvidas nas atividades 
relacionadas à compostagem. O adubo resultante da compostagem pode ser 
utilizado em jardins e hortas, tornar-se brinde para amigos, clientes e 
fornecedores ou então comercializado, gerando lucro. A compostagem gera 
economia para as empresas na redução dos custos relacionados à coleta de 
resíduos. Nas residências, elimina a necessidade de adquirir adubo para 
plantas. 

Proposta 14 

Assimilação adequada e qualificada por parte do Munícipio a todos os 
paradigmas da “POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(PNRS)” para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos 

Justificativa: 
 
O CADES-JA na sua missão de se ater aos assuntos de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, propomos a adoção de todos 
os novos paradigmas descritos na PNRS a todos os atores sociais em nosso 
Distrito, especialmente o Controle Social (Art. 3º inc VI) sobre às novas 
exigências e prazos, os quais estão 10 anos em atraso. Considerando as 
péssimas condições observáveis em nossos riachos e rios entendemos que 
o PGIRS Municipal e suas ações estejam insuficientemente adequadas para 
satisfazer a Lei Federal de Resíduos Sólidos 12.305/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



    
2. REUNIÕES ORDINARIAS 

 

 
CALENDÁRIO OFICIAL            PUBLICAÇÃO DA ATA NO DIÁRIO OFICIAL      

      

       21/01/2020.............................29/02/2020 

       18/02/2020.............................24/07/2020 

       17/03/2020.............................CANCELADA PELA PANDEMIA 

       28/04/2020.............................CANCELADA PELA PANDEMIA 

       19/05/2020.............................CANCELADA PELA PANDEMIA 

       16/06/2020.............................CANCELADA PELA PANDEMIA 

       21/07/2020............................11/09/2020  

       18/08/2020............................24/10/2020 

       22/09/2020............................20/10/2020 ( Esta reunião aconteceu em 15/09/20 ) 

       20/10/2020.............................26/11/2020  

       17/11/2020.............................29/12/2020   

       15/12/2020.............................28/01/2021 

As ATAS do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz do Jabaquara encontram-se disponíveis 
em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/jabaq
uara/ca desja/index.php?p=55471     
   

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/jabaquara/ca
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/jabaquara/ca


    
3. REUNIÕES EM VÍDEO COFERÊNCIA NO PERÍODO DE 

PANDEMIA (ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA 047/20-SVMA) 

 

No dia 13/03/20 o Governo do Estado inicia medidas de restrição e 
isolamento em São Paulo, juntamente com o Governo do Município de São 
Paulo. 

Em 14/03/20 houve a divulgação no grupo de Conselheiros do CADES_JA 
que dificilmente teríamos a reunião ordinária que ora estava marcada para 
17/03. 

Neste contato já afirmamos aos Conselheiros que já deveríamos pensar em 
meios de nos manter ativos, mesmo com o isolamento que se anunciava, 
através do WhatsApp e de vídeo conferência, para também nos mobilizar 
para a Audiência Pública do Orçamento que aconteceria. 

 
Em 16/03/20 levantamos alguns aplicativos de Vídeo conferência para testar 
entre os Conselheiros. Também nesta data houve o cancelamento oficial pela 
Prefeitura de São Paulo das reuniões presenciais até o término da pandemia. 
 
Em 20/03/20 iniciamos testes de aplicativos para Vídeo Conferência. 

 
 Em 21/03 fizemos teste de outro aplicativo. 
 

Em 22/03/20 fizemos teste com terceiro aplicativo. 

 
Em 24/03/20 fizemos primeira reunião com aplicativo escolhido. 

  
26/03/20 2ª reunião. 

31/03/20 3ªreunião. 

01/04/20 4ª Reunião. 

06/04/20 5ªreunião. 



    

4. OFÍCIOS EMITIDOS 

 

Ofício nº JUL_01 de 21 de Julho de 2020 

Endereçado à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 

ASSUNTO: Área para Compostagem 

Processo nº 6042.2019/0001092-0 

 
Ofício nº 001-SET-01 de 09 de Setembro de 2020 

Endereçado à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 

ASSUNTO: Área para Compostagem  

Processo nº 6042.2019/0001092-0 

 
Ofício nº 002-SET-01 de 09 de Setembro de 2020 

Endereçado à Subprefeitura do Jabaquara 

ASSUNTO: agendamento junto a empresa responsável pela obra do Piscinão 

Imigrantes uma visita técnica de Conselheiros. 

Ofício nº 003-SET-01 de 09 de Setembro de 2020 

Endereçado à Subprefeitura do Jabaquara 

ASSUNTO: solicitação de Balanço da participação da Subprefeitura do 
Jabaquara no Conselho Gestor do Parque Estadual Fontes do Ipiranga 

 
Ofício nº 01-11 de 09 de Novembro de 2020 
Endereçado à Subprefeitura do Jabaquara 

 ASSUNTO: Regimento Interno 



    

5. FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO JABAQUARA 

 

O evento promovido pelo Jornal Jabaquara e Subprefeitura do Jabaquara 
que ocorreu nos dias 07/03/20 e 08/03/2020. 

No dia 07/03/20, atividades ocorreram no Clube Escola Vila Guarani – Rua 
Lussanvira, 178, contou com atividades esportivas futebol de campo entre 
as escolinhas da região e times de várzea, além de futsal, basquete e 
capoeira. Atendimento à saúde com parceiros do bairro. Atividades tiveram 
início às 09 horas e encerramento às 14 horas, com serviços prestados a 
toda população. As competições foram realizadas, às 8 horas da manhã. À 
tarde entraram em campo os times de várzea do Jabaquara. 

 
O CADES-JA participou, com uma barraca no evento contendo: 

 Painel das ODS (atividade voltada para crianças, com objetivo de 
expor e divulgar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-
ODS); 

 Exposição de resíduos sólidos que normalmente se encontram nas 
vias públicas; 

 Exposição de livros de conteúdo ambiental; 

 Diálogo com Munícipes, com coleta de contato e sugestões 

Conselheiros Participantes: Jose Luís de Assis, Luciano Mathias, Jânio 
Coutinho, Patrick Silva, Izildinha Souza. 

No dia 08/03/20, atividades ocorreram na Av. Santa Catarina, 1500, com 
início às 09 horas e encerramento às 14 horas, com serviços prestados a 
toda população. 

Neste dia o CADES-JÁ também participou, com uma barraca no evento 
contendo: 

 Painel das ODS (atividade voltada para crianças, com objetivo de 
expor e divulgar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-
ODS); 
 

 Exposição de resíduos sólidos que normalmente se encontram nas 
vias públicas; 

 Diálogo com Munícipes, com coleta de contato e sugestões. 
 
Conselheiros Participantes: Jose Luís de Assis, Luciano Mathias, Patrick Silva. 



    

6. VISITAS A OBRAS NO BAIRRO 

 

Visita às obras do Piscinão Aleomar Baleeiro (junto à Rodovia Imigrantes). 

Local: Pátio de Obras do Piscinão 

Data: 08/09/2020 

 
Comissão de Conselheiros: José Luís de Assis, Jânio Coutinho, 
Representante do Subprefeito do Jabaquara – Juliana Pimentel. 
Consta descrição da visita na ATA do dia 20/10/2020. 


