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No dia trinta de março de dois mil e onze, quarta-feira, às dezenove horas, ocorreu 
a Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Ipiranga – Cades 
Ipiranga - Gestão 2010/2012, na sede da Subprefeitura Ipiranga, sita na rua Lino 
Coutinho, 444, Ipiranga, São Paulo, conforme lista de presença anexa. O 
conselheiro Admir Bento, da Subprefeitura Ipiranga, como coordenador dos 
trabalhos desta data, deu início à reunião, a qual foi divulgada à população do bairro 
e cujo objetivo foi a explanação por parte da assistente social Sônia Joana Jabur 
Salomão, coordenadora de Projetos da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente – UMAPAZ 4 – Divisão Técnica de Difusão de Projetos de Educação 
Ambiental, a fim de esclarecer o que vem a ser a Agenda 21, ou seja, é um dos 
principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, 
Brasil, em 1992.  É um Instrumento Global de formulação e implantação de políticas 
públicas no sentido de se construir uma sociedade sustentável, em suas diferentes 
bases geográficas, que engloba métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica. Ela informou que, a partir da Agenda 21 Global, cada um dos 
cento e setenta e nove países que assinou esse documento, concordou em 
desenvolver sua própria Agenda 21, a qual deve ser adequada à sua realidade e 
em conformidade com os princípios e acordos da Agenda 21 Global e deve envolver 
a participação de diferentes níveis do governo, do setor produtivo e da sociedade 
civil organizada. No Brasil, ela foi criada por decreto do Presidente da República em 
fevereiro de 1997. A Agenda 21 Brasileira é um pouco diferente das demais, pois 
nela é possível a inserção de Agendas Locais, o que é imprescindível para o êxito 
do programa num país continental como o nosso e com tantas diferenças. 
Conseqüentemente, a Agenda 21 trouxe uma nova visão do conceito de progresso 
para a sociedade de consumo, a qual deve contemplar uma maior harmonia e 
equilíbrio entre quantidade de crescimento e qualidade. Com relação às nossas 
prioridades, ela esclareceu que são a inclusão social, a sustentabilidade urbana e 
rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o 
planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 é composta de 
40 capítulos, divididos em quatro sessões. A seguir ela passou um filme sobre o rio 
Cheonggyecheon de Seul na China, que era poluído e coberto por uma rodovia, a 
qual foi desmontada, sendo assim, o mesmo pode ser totalmente despoluído e, com 
a ajuda de todos, tornou-se um rio vivo. Os presentes obtiveram o entendimento do 
porquê a denominação Agenda 21, que vem a ser uma nova perspectiva para o 
século XXI. Pois ela é uma ferramenta de gestão participativa, intersetorial e 



interdisciplinar para o bem comum e demonstra que as ações que tomamos em 
nosso cotidiano interferem em todo o planeta.  A Agenda 21 também valoriza o 
histórico do processo e da comunidade local. Trazendo isso para a nossa realidade, 
os Cades Regionais são as ferramentas de atuação local da Agenda 21, pois, 
conforme o inciso II, do art. 51, da Lei 14.887, de janeiro de 2009, o Cades deve 
apoiar a implantação, no âmbito de cada subprefeitura, da Agenda 21 Local e do 
Programa A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública. No caso do Ipiranga, 
é possível  atuar integrado com as Redes Sociais locais, com os demais Conselhos 
existentes no bairro, como por exemplo, o Conseg, como também, atuar em 
conjunto com unidades de ensino superior e ensino técnico da região. A gestão 
anterior do Cades Ipiranga já iniciou uma sensibilização para colocar em prática a 
Agenda 21, porém, há necessidade de utilização de uma metodologia mais 
adequada à realidade local para envolver toda a comunidade. Às vinte e uma horas 
e trinta minutos, a apresentação terminou e a reunião foi dada por encerrada e eu 
lavrei a presente ata. 
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