
             

Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz do Ipiranga 

GESTÃO 2010 / 2012 

Ata 1ª Reunião  Ordinária de  2011 

No dia vinte e seis de janeiro, quarta-feira, às nove horas e trinta minutos, ocorreu a 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. A Subprefeita do Ipiranga, Vitória Brasília de S. Lima, Presidente do Cades Ipiranga 

deu início à reunião com a apresentação dos novos conselheiros, a saber: Rita Juliana de Oliveira; 

Paulo Evaristo dos S. Geraldo; Maria Fátima C. Bonvino;  Fernando de J. Ribeiro; Marina de P. M. 

Guidoni; Nelson da Silva Junior; os conselheiros Celso Henriques de Paula  e  Denival C. de Andrade 

enviaram emails  justificando suas ausências e, dos demais membros que compunham a mesa, 

como segue: da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, conselheira Alice K. Naime; da Diretoria 

Regional de Educação Ipiranga, conselheira Mara Lúcia J. Vallc;  da Secretaria da Saúde, conselheira  

Maíra Q. Malvoni; os representantes da Subprefeitura  Ipiranga, Admir Bento e Gilberto da Silva e a 

munícipe do Subdistrito da Saúde, Cecília M.A.Miranda. Partiu-se, então, para a pauta do dia: 1. 

Regimento Interno. A conselheira Maria Fátima C. Bonvino expôs sua preocupação com relação ao 

grande número de atribuições por parte do secretário e sugeriu que essa ocupação fosse 

subdividida,  sendo assim, foi votado e a maioria decidiu pela subdivisão do mesmo em: secretária e 

vice-secretária, foram escolhidas, respectivamente, para os cargos: Marina de P. M. Guidoni e  Rita 

Juliana de Oliveira e a Presidente indicou o servidor Gilberto da Silva para o cargo de relator.  O 

conselheiro Celso Henriques de Paula enviou proposta para mudança de dia e horário para a 

realização das próximas reuniões, ou seja, às quartas-feiras, das dezenove horas às vinte e uma 

horas e trinta minutos; tendo sida aprovada pela  maioria presente e definida que esta ocorrerá na 

primeira semana de cada mês, como segue: dois de fevereiro; dois de março; seis de abril; quatro 

de maio; primeiro de junho; seis de julho; três de agosto; quatorze de setembro; cinco de outubro; 

nove de novembro e sete de dezembro, alguns datas foram alteradas, tendo em vista feriados 

existentes. Foi ressaltada a importância da presença de todos os conselheiros nas futuras reuniões, 

uma vez que, não há suplência nesta gestão, como também, foi sugerida a pauta para próxima 

reunião: Regimento Interno e divisão de grupos de trabalho. Às onze horas e trinta minutos, como 

ninguém mais fez uso da palavra, a reunião foi encerrada e eu lavrei a presente ata, a qual  será 

assinada por mim e pela senhora Presidente.  

 

      Vitória Brasília de S.Lima                       Marina de P.M.Guidoni 

         Presidente        Secretária 

 


