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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às nove horas, ocorreu 
a décima primeira 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. O servidor da Subprefeitura Ipiranga, Gilberto Silva, foi o  
Coordenador dos Trabalhos desta  data e deu início à reunião lendo a pauta do 
dia, a saber: 1º. Avaliação do exercício de 2011; 2º. Programação para o 
ano de 2012; 3º. Concurso sobre calçadas acessíveis e ecológicas; 4º. 
Assuntos Gerais. No entanto, a ordem de  apresentação foi alterada com a 
concordância dos presentes, sendo assim, partiu-se para o item 2º. 
Programação para o ano de  2012 -  As reuniões de 2012 ocorrerão nas 
seguintes datas: seis de fevereiro; cinco  de  março; dois de abril; sete de maio; 
quatro de junho; dois de julho; seis de agosto; três  de setembro; primeiro de 
outubro; cinco de  novembro e  três de dezembro. Em março será comemorado 
o dia da água; o  concurso de fotos será realizado em setembro, assim como a 
feira da Cidadania da Vila das Mercês; em primeiro de dezembro será a eleição 
do Cades Ipiranga; em maio, dever-se-á  programar  a data para o concurso de 
fotografias a ser inserida nos festejos do aniversário do  bairro. Foi proposta 
uma campanha para a chamada de candidatos  para  eleição  da nova gestão. 
Encerradas as discussões, partiu-se  para o item 4º. Assuntos Gerais - Foi 
sugerido pela Coordenadora de  Educação Ambiental da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente, Lúcia Jovelho, uma oficina ou um seminário ou um workshop 
com relação ao meio ambiente, que, dependendo do  conteúdo,  o Grupo de 
Trabalho trará para a  reunião, o qual  poderá ser  realizado até o meio do ano, 
utilizando a Rio+20 como gancho para esse objetivo e estimulando a 
participação da população. O conteúdo que a conselheira Maria Fátima C. 
Bonvino havia proposto no meio do ano será analisado e, se possível, utilizado 
para esse fim. Foi dado um apanhado  geral sobre o Encontro de todos os 
Cades realizado na UMAPAZ no dia três de  dezembro, no qual nosso 
concurso de fotografias foi muito elogiado. O  conselheiro  Paulo Evaristo dos 
S. Geraldo falou que os Grupos de Trabalhos deveriam ter uma atividade mais 
efetiva, que metas deveriam ser traçadas e haver maior contribuição de todos. 
A Conselheira Maria Fátima  C. Bonvino acrescentou  que ao  invés dos 
Grupos de Trabalhos se reunirem fisicamente, poder-se-ia  ter a comunicação 
via  email.  Foi  sugerida  a  criação de um Grupo de Trabalho para a Agenda 
21 e  este  seria  composto,  inicialmente, por  Lúcia Jovelho,  Maria Fátima  
C. Bonvino, Gilberto da  Silva, Marina P. M. Guidoni  e  Nelson  da  Silva 
Junior, cujas datas propostas  para a  realização  dos  encontros  seriam:  
quatorze e  vinte  e  um  de  abril  de  dois  mil  e  doze. Os   conselheiros   
reforçaram o pedido  para regularização da situação existente no  
 



ponto de ônibus da rua Francisco Peres na Vila Nair. Findo este, iniciou-se a 
apresentação do item 3º. Concurso sobre calçadas acessíveis e ecológicas. 
A servidora Lúcia Jovelho falou sobre a campanha Cidade Mais Verde que, 
antes do plantio da árvore na calçada do munícipe, é realizado, 
preliminarmente, um esclarecimento sobre calçadas verde e esse material 
poderá ser utilizado por nós para ser entregue aos moradores do Ipiranga. Foi 
informado que em Maringá-SP a calçada ecológica é lei desde um mil, 
novecentos e noventa e nove. Foi proposta a publicação de informes sobre 
calçadas ecológicas e seus exemplos no site da prefeitura. O conselheiro 
Denival de Andrade informou que acha melhor realizar a conscientização da 
população quanto às calçadas ecológicas e acessíveis e não um concurso. Foi 
proposto criar uma página do Cades Ipiranga no “Facebook” para esse fim. A 
conselheira Marina de P.M.Guidoni solicitou que fosse feita uma campanha 
sobre o desperdício de água na lavagem de calçadas. Concluso este tópico, 
voltamos para o item 1º. Avaliação do exercício de 2011 - O Coordenador 
dos Trabalhos, que está no Cades Ipiranga desde sua criação, avaliou a atual 
gestão como atuante, mesmo com as dificuldades encontradas no caminho.  
Às onze horas e quinze minutos, como ninguém mais quis fazer uso da 
palavra, o Coordenador dos Trabalhos encerrou a reunião, da qual lavrei a 
presente ata que segue assinada por ele e por mim. 
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