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No dia três de fevereiro de dois mil e quatorze, às dez horas, ocorreu a segunda 

reunião ordinária mensal do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Ipiranga – Cades Ipiranga – Gestão 

dois mil e treze, dois mil e quinze no auditório da Subprefeitura do Ipiranga, sito na 

Rua Lino Coutinho nº 444, Ipiranga, São Paulo, conforme lista de presença anexa. 

Como na reunião anterior não houve Ata, apenas Relatório, não foi definida uma 

pauta. Foram debatidos os seguintes assuntos: 1 – Apresentação dos 

componentes da mesa: foi ressaltada a presença da Sra. Silvia R. O. Pontes, 

Gestora Local de PAVS, e das Sras. Maria Trindade S. Coelho e Giselle Cacherik 

representando SAS Ipiranga; 2 - Leitura do relatório da reunião anterior: efetuada 

pelo secretário Paulo Eduardo Vorrath, a qual foi aprovada sem ressalvas; 3 – 

Projeto Sabesp Córrego Ipiranga: foram passadas explicações aos presentes 

sobre a participação da ONG SOS Mata Atlântica no Projeto; foi explicado que são 

distribuídos kits para escolas da região a fim de verificação do nível de 

contaminação por esgoto e nível de oxigênio da água do córrego Ipiranga, trabalho 

este acompanhado por técnicos da SABESP e da ONG. Foi discutida a proposta de 

ser marcada uma reunião com a referida ONG para apresentação de suas 

atividades para o CADES ainda nesse mês de fevereiro; 4 - Eventos temáticos 

mensais: foi sugerido que se marcasse um evento no Dia da Mulher (08/03) 

contando com palestras sobre violência doméstica e saúde da mulher. Essa 

proposta foi encabeçada pelo Conselheiro Nelson da Silva Jr. e recebeu apoio das 

Sras. Trindade e Giselle de SAS; foi apresentado pelas Sras. Silvia e Kelly, do 

PAVS, um trabalho de ação de limpeza do entorno do 95º DP proposta por uma 

moradora do Heliópolis, de comum acordo entre os presentes, o CADES irá apoiar e 

participar da ação; 5 – Palestra em abril: sugerida pelo Conselheiro Nelson uma 

palestra com um portador de necessidade especial e esportista para o dia 05 de abril 

em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física; 6 – Assuntos gerais: Foi 
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debatido pelos presentes situações a respeito da situação da área anexa ao Parque 

da Independência que se encontra, ainda, sem situação definida e da área de 

preservação ambiental no Parque Fontes do Ipiranga, assuntos levantados pelo 

Conselheiro Celso Henriques de Paula. Como ninguém mais quis fazer uso da 

palavra, a reunião foi encerrada às doze horas e seis minutos e eu lavrei o presente 

relatório que segue assinado por mim e pela coordenadora dos trabalhos. 
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