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No dia sete de novembro de dois mil e onze, segunda-feira, às nove horas, 
ocorreu a décima reunião ordinária mensal 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. A reunião teve início com a presidente, subprefeita Vitória 
Brasília de Souza Lima, justificando a ausência do conselheiro Admir Bento e 
informando que quem passará a representá-la neste Conselho será o relator, o 
servidor da Subprefeitura Ipiranga, Gilberto da Silva. Sendo assim, partiu-se 
para a leitura da pauta do dia, a saber: 1. Lei sobre calçadas e 2. Assuntos 
Gerais. Com a concordância de todos a pauta foi invertida.  Dessa forma, 
passou-se para o item 2. Assuntos Gerais:  A conselheira Alice K.Naime da 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente informou sobre o IIIº Encontro dos  
Conselhos Regionais dos Cades, que será realizado em três de dezembro de 
dois mil e onze na UMAPAZ - Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura 
de Paz, localizada na Av. IV Centenário, 1.268 - Portão 7- A - Parque do 
Ibirapuera - São Paulo - SP, das 10:00 às 15:30 horas, o qual visa troca de 
experiências e fortalecer ações coletivas com os participantes da Agenda 21. O 
tema deste ano é “Ação” e serão apresentados, em quatro auditório, as 
atividades desenvolvidas pelos Cades, com quinze minutos de duração cada 
uma, sendo assim, as conselheiras Marina de P.M.Guidoni, Mara Lúcia Vallc e 
Alice K.Naime se prontificaram em participar do referido evento, os demais 
conselheiros não presente serão comunicados para também participarem.  Foi 
sugerido que as atividades por nós realizadas, como concurso de fotos e 
participação na feira da cidadania da Vila das Mercês poderiam ser 
apresentadas. Chegou-se à conclusão que as fotos seriam levadas, como 
também, o banner que temos sobre o Cades Ipiranga. Neste momento, a 
conselheira Alice K.Naime informou que a servidora Lúcia Jovelho, da 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente – Centro Oeste 2, será sua suplente no 
lugar da servidora Damares  Alves Ferreira e acrescentou, ainda,  que entrará 
de férias.  A servidora Lúcia Jovelho tomou a palavra e propôs que a “Oficina 
de Planejamento Estratégico” fosse reprogramada para o final de fevereiro, o 
que todos concordaram. O conselheiro Denival C. de Andrade informou sobre a 
entrega de um troféu aos participantes da 8º Feira da Cidadania da Vila das 
Mercês, que será no dia próximo dia dez às vinte horas no salão da igreja 
Nossa Senhora das Mercês. 1. Lei sobre calçadas: A palavra foi requerida 
pelo relator, que leu um email enviado pela conselheira Maria Fátima C. 
Bonvino sobre uma proposta para o concurso de Calçadas Verdes e 
Acessíveis, que será lançado pelo Cades Ipiranga no próximo ano, tendo em 
vista a lei 15.442/11, a qual não obriga que a calçada seja acessível e 
ecológica, mas que esse seria o nosso objetivo e que seria pedido apoio dos 
fiscais da Subprefeitura do Ipiranga e da Secretaria do Verde e Meio  Ambiente 



para a elaboração e regulamentação do mesmo. No que se refere à premiação, 
os conselheiros ficaram de analisar de que forma isto poderia ser feito 
(publicação em jornal, diploma, divulgação). O relator informou, ainda que, para 
o próximo ano, após a regulamentação da lei, uma reunião pública entre os 
munícipes e os autores da mesma poderia ser realizada para maiores 
esclarecimentos aqui no auditório da Subprefeitura Ipiranga. No panfleto a ser 
elaborado deverá constar os logos da Prefeitura, da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente e do Cades Ipiranga e deveria haver um espaço para se  
colocar o logo de um apoio e ou parceria e, para sua ratificação, este deveria 
passar pelo setor de comunicação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, 
sendo que, a servidora Lúcia Jovelho será a responsável sobre esta questão. O 
relator esclareceu que as determinações técnicas para a construção das 
calçadas não foram alteradas, e sim, às multas e à metragem das mesmas, 
dessa forma, a cartilhinha que temos ainda é válida. A servidora Lúcia Jovelho 
acrescentou que na Secretaria do Meio Ambiente há vários materiais de 
diversos programas daquela Secretaria e seria interessante, do ponto de vista 
da educação ambiental, juntar essas informações e realizar uma mobilização 
antes de multar. Informou também que nos mutirões de plantio de árvores são 
realizadas orientações sobre calçadas. Foi observado que a sugestão de 
plantio de árvores frutíferas em calçadas não deve existir, sendo retirada da 
proposta. O conselheiro Fernando de J.Ribeiro solicitou que houvesse uma 
ilustração/foto de uma calçada com dimensão estreita no cartaz. Foi 
mencionado que na calçada da rua Francisco Peres, s/n, Vila Nair há instalado 
um banheiro para atender os funcionários da Viação Via Sul, a qual possui um 
ponto de ônibus naquele local e que há um esgoto a céu aberto na mesma 
calçada próximo à rua do Lago. A presidente adotará as providências 
necessárias para verificação dessa situação e sua regularização. A conselheira 
Alice K.Naime mencionou que a calçada do Parque da Independência situada 
na rua Padre.Marchet foi reconstruída pela prefeitura há pouco tempo e não foi 
observado que a mesma poderia ter sido refeita de uma forma mais ecológica, 
falou, ainda, sobre a calçada da sede do Jornal Gazeta do Ipiranga, que 
também  não se ateve à opção ecológica e que naquele local foi cortada uma 
árvore enorme para rebaixo do piso e plantaram outra próximo. O novo Chefe 
de Gabinete, Senhor Roberto Rodrigues, esteve presente para conhecer a 
todos. Após este foto, ninguém mais quis fazer uso da palavra, sendo assim, a 
reunião foi encerrada às onze horas e cinco minutos, e eu lavrei a presente ata 
que segue assinada pela Senhora Presidente e por mim. 
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