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No dia treze de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, ocorreu a 
quinta reunião ordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Ipiranga – CADES Ipiranga – gestão dois 
mil e quinze, dois mil e dezessete, no Gabinete da Subprefeitura do Ipiranga, sito à Rua 
Lino Coutinho, 444, Ipiranga, São Paulo, conforme lista de presença anexa, com a 
seguinte pauta:  
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
- Balanço das atividades desenvolvidas na região com relação ao combate da epidemia 
de dengue/zika/chikungunya; 
- Campanhas educativas e de conscientização na região (Alexandre) 
- Varrição e coleta na região 
- Instalação de ecoponto no Heliópolis 
- Curso verde (pauta do Conselheiro Cazé) 
- Concurso de fotografia do CADES 
- Assuntos gerais. 
A reunião teve seu início com a leitura pelo Secretário da ata da reunião anterior, sendo 
que nenhuma objeção foi feita, estando a mesma aprovada.  
A seguir, efetuaram-se as discussões do dia com explicações sobre o terreno da 
SABESP/Heliópolis e sua permissão de uso. A Sra. Subprefeita explicou que o terreno 
não é da Subprefeitura, sendo de propriedade da SABESP. A Prefeitura tem somente 
uma permissão de uso temporária e que poderia ser revogada em qualquer momento. 
Explicou ainda que a limpeza do local demanda das equipes da Subprefeitura cerca de 
30 caminhões para retirada do lixo. Quem administra no momento é a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e a mesma efetuará a devolução do terreno à SABESP, já que 
qualquer benfeitoria que for efetuada no local não pertencerá à municipalidade em caso 
de revogação do termo de permissão. Sendo assim, fica inviável o investimento em uma 
área com essas restrições. 
Explicou também que estão sendo pesquisados locais para futuras instalações de 
ecopontos que possam atender à demanda do Heliópolis. 
Na sequência foram passados dados do combate da dengue e demais doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes na região pelo Secretário Paulo, que participou da 
ultima reunião do Governo Local do Ipiranga, a qual contou com a presença, entre outros, 
da Secretaria da Saúde.  
A seguir pediu a palavra o conselheiro Alexandre. Fez uma explanação sobre campanhas 
de conscientização ambiental junto à população e como o CADES poderia atuar nesse 
sentido. 
Ficou decidido que seriam efetuados contatos juntos aos CCA’S da região e à Unidade 
de Áreas Verdes da Subprefeitura a fim de se fazer um trabalho em conjunto para 
conscientização das crianças e adolescentes atendidos pelos CCA’S. Essas atividades 
seriam inseridas fora do período letivo, tendo caráter extracurricular. 
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Foi acertado com a Sra. Maria Tereza de SMADS convidar os Coordenadores para a 
próxima reunião do Conselho para que se comece a agrupar parceiros e definir 
estratégias nesse sentido. 
Com relação ao concurso de fotografia ficou acertado que o assunto será tema de 
próximas reuniões, devendo o Conselho agora focar na campanha de conscientização 
juntos aos CCA’S. 
Como pauta do próximo encontro, definiram-se os temas: cursos de conscientização 
ambiental junto aos CCAS, com a presença do Engenheiro de UAV e dos coordenadores, 
Feira do Livro e Assuntos Gerais. Como nada mais havia a ser discutido, às onze horas e 
quarenta e cinco minutos a reunião foi encerrada e eu lavrei a presente ata que segue 
assinada por mim e pela senhora presidente. 
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