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No dia dois de fevereiro, quarta-feira, às dezenove 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 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, representando a 
Presidente do Conselho, Vitória Brasília de S. Lima, deu início à reunião, 
pedindo para que fosse lida a ata da reunião anterior, a qual foi realizada pelo 
conselheiro Nelson da Silva Junior. Após esse ato, a pauta do dia foi lida, a 
saber: a) Regimento interno; b) Grupos de Trabalho; c) Informes da 
conselheira Alice K. Naime. Dessa forma, partimos para o primeiro item:  a) 
Regimento interno - Foram observados e votados, passando a ter nova 
redação, o artigo 4º: “O cronograma anual das reuniões ordinárias será 
elaborado e aprovado na primeira reunião ordinária de cada ano”;  o artigo 12: “ 
I - Expediente: a) Chamada e assinatura da lista de presença. As reuniões 
terão início às dezenove horas com a assinatura da lista de presença, no 
entanto, para efeito de quórum, a primeira chamada será realizada quinze 
minutos após o início e, a segunda, trinta minutos depois do início.” ; o 
artigo 8º: Será eliminado, pois, como o relator Gilberto da Silva esclareceu, 
nesta gestão não há suplência, dessa forma, com a exclusão desse artigo, 
todos os demais deverão ser renumerados a partir do sétimo. O conselheiro 
Denival C. de Andrade informou que devido a compromissos assumidos 
anteriormente ao cronograma fixado para as reuniões do Cades Ipiranga, 
necessitará retirar-se às vinte horas e quarenta minutos em todas as reuniões, 
mas se comprometeu inteirar-se dos assuntos que vierem a ser expostos. A 
conselheira Alice K. Naime sugeriu substituir os indicados pela Secretaria de 
Participação e Parceria, por não comparecem às reuniões, além do fato do 
relator informar que o Cades Ipiranga não possui nenhum projeto desenvolvido 
em conjunto a com referida secretaria, porém, o conselheiro Nelson  da Silva 
Junior propôs que fosse repassado o convite da terceira reunião do Cades 
Ipiranga e, caso não compareçam e não justifiquem, caberá algum tipo de 
atitude a ser tomada. O senhor Presidente perguntou se alguém gostaria de 
propor mais alguma alteração ao Regimento Interno. O relator propôs fazer as 
correções e lê-las na primeira instância da próxima reunião. O conselheiro 
Nelson da Silva Junior fez uma observação quanto à candidatura ao cargo de 
Conselheiro Tutelar, o qual é remunerado e, de acordo com o artigo 24, que 
trata do assunto, foi esclarecido que o conselheiro interessado deverá solicitar 
afastamento com antecedência de no mínimo três meses e que a situação será 
analisada e votada no momento em que o fato ocorrer. Partiu-se, então, para o 
segundo item da pauta. b) Grupos de Trabalho - O relator apresentou os 
grupos existentes na gestão anterior: 1) Reativação da A3P; 2) Plantio de 
árvores - 12.000 árvores foram plantadas no bairro por firma terceirizada, 



sendo assim,  não foi possível fazer, conjuntamente, ações de educação 
ambiental; 3) Resíduos Sólidos mais Posto de Coleta de Óleo de Cozinha; 4) 
Feira Verde; 5) Calçadas Verdes; 6) Sala Verde; 7) Educação Ambiental mais 
Palestras; 8) Agenda 21; 9) Preparação II Conferência de Meio Ambiente do 
Ipiranga; 10) Recursos Hídricos / Drenagem; 11) Parques; 12) Habitação / 
Verticalização / Mobilidade Urbana e 13) Emissões atmosféricas / aquecimento 
global. A conselheira Maria Fátima C. Bonvino propôs a criação de um grupo 
de trabalho de Divulgação, Oficinas e Cursos. A conselheira Alice K. Naime 
propôs a criação de um grupo referente a Resíduos Sólidos e Agenda 21.  A 
conselheira Mara Lúcia J. Vallc informou que no Boqueirão as famílias 
próximas aos córregos Mirassol e Francisco de Toledo estão desacreditadas 
de que haverá remoção das famílias em situação de risco, a ocupação irregular 
resulta em enchentes no córrego local, o qual está cheio de lixo produzido pela 
própria comunidade, nesse sentido, o Presidente informou que já existe verba 
aprovada para o deslocamento daquelas famílias do local. A conselheira Mara 
Lúcia J. Vallc  propôs juntar os grupos de Resíduos Sólidos e Educação 
Ambiental, pois estão intrinsecamente relacionados e que, possivelmente,  
poderão realizar uma atividade voltada às questões ambientais por conta da 
realidade do entorno da unidade educacional, especificamente, a EMEF 
Marechal Eurico Gaspar Dutra, onde seria organizada uma atividade num 
sábado, envolvendo a Secretaria  da Saúde, a qual  participaria distribuindo 
panfletos sobre zoonozes e outras atividades pertinentes. O conselheiro Paulo 
Evaristo dos S. Geraldo comentou que enviou um email a alguns conselheiros 
sobre o que há no bairro referente a equipamentos sociais, estatísticas da 
população local, saúde e áreas verdes. Foi solicitado que em todos os grupos 
fosse inclusa a cultura de paz. A representante da Divisão de Gestão 
Descentralizada da Secretaria do Verde e Meio Ambiente-DGD-CO2, Damares 
Alves Ferreira observou que na gestão anterior havia muitos grupos de 
trabalhos, mas apenas três seguiram adiante, por fim, foram criados e 
compostos os seguintes grupos de trabalhos: 1. Divulgação e Comunicação: 
Gilberto da Silva; Marina de P. M. Guidoni e Maria de Fátima C. Bonvino; 2. 
Resíduos Sólidos: Paulo Evaristo dos S. Geraldo; Admir Bento; Rita Juliana 
de Oliveira e Damares Alves Ferreira; 3. Educação Ambiental e Cultura de 
Paz: Nelson da Silva Junior; Maíra Q. Malvoni; Mara Lúcia J. Vallc; Maria 
Fátima C. Bonvino; Alice K. Naime; Marina de P. M. Guidoni e Damares A. 
Ferreira; 4. Áreas Verdes: Denival C. de Andrade; Fernando de J. Ribeiro; 
Gilberto da Silva e Rita Juliana de Oliveira. A conselheira Alice K. Naime expôs 
sobre a Agenda 21, a qual deve englobar a população em geral, todos os 
segmentos da sociedade e que  devemos divulgá-la aos poucos para que haja 
o apoio de todos. O conselheiro Nelson da Silva Junior sugeriu incluí-la no mês 
de aniversário do bairro, ou seja, setembro, pois haverá vários eventos neste 
período. Partiu-se, então, para o terceiro item da pauta. c) Informes da 
conselheira Alice K. Naime - 1. Agenda 21: Ela relatou que a assistente 
social Sônia Joana Jabur Salomão, formada na PUC-SP, com especialização 
em Educação Ambiental pelo SENAC, Coordenadora de Projetos da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente – UMA PAZ 4 – Divisão Técnica de 
Difusão de Projetos de Educação Ambiental, virá conversar com os 
conselheiros para elucidar o que é a Agenda 21 e solicita uma data na segunda 
quinzena de março, a qual foi eleita a terça-feira do dia vinte e nove, que 
deverá ser confirmada com a palestrante. Será, então, convocada uma reunião 



extraordinária, aberta ao público, às dezenove horas e trinta minutos, na sede 
da Subprefeitura Ipiranga. O conselheiro Nelson da Silva Junior apresentou 
panfleto de palestra a ser realizada na Casa do Advogado OAB Ipiranga, sita 
na rua dos Patriotas, 822, como segue: Aspectos de Direito Ambiental 
Internacional, dia oito de fevereiro de dois mil e onze, às dezenove horas e 
trinta minutos, bem como, trouxe uma cartilha sobre a violência contra a mulher 
e entregou alguns exemplares aos conselheiros. Ele explicou, resumidamente, 
o conteúdo da mesma e sugeriu colocar no site do Cades Ipiranga canais de 
reclamação, a fim de se levantar dados sobre quais regiões do bairro são mais 
agressivas e, assim, atuar nelas. A munícipe Cecília M.A.Miranda colocou sua 
preocupação com relação à pessoa idosa, que muitas vezes fica sem ajuda e 
que seria interessante fazer algo em seu benefício.  Foi proposta a realização 
de uma Trilha Urbana Noturna no Parque da Independência no mês de abril, 
pois antes deste mês há muita chuva, trilha essa, aberta à população e com no 
máximo trinta participantes. Dessa forma, deverá ser definida como será sua 
divulgação e inscrição, o dia sugerido foi quatro de abril, a ser confirmado, 
como também o horário, com Virgínia Talaveira Valentini Tristão, 
Administradora e Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV, 
professora nas áreas de Administração, Gestão Ambiental e Educação e 
Coordenadora do Programa Trilhas Urbanas desde 2005.  A representante  da 
Divisão de Gestão Descentralizada da Secretaria do Verde e Meio Ambiente-
DGD-CO2, Damares Alves Ferreira trouxe uma proposta sobre um curso de 
Capacitação de Conselheiros na sua divisão, a qual engloba quatro 
Subprefeituras: Mooca, Sé, Ipiranga e Vila Mariana, em quatro encontros de 
quatro horas cada um, na rua Treze de Maio, 1570, Bela Vista, São Paulo, com 
início no mês de maio. Foi votado e escolhido o dia de sábado quinzenalmente, 
havendo os seguintes interessados até o presente momento: Nelson da Silva 
Junior; Paulo Evaristo dos S. Geraldo; Denival C. de Andrade; Marina de P. M. 
Guidoni; Mara Lúcia J. Vallc; Maíra Q. Malvoni e Fernando de J. Ribeiro. A 
conselheira Rita Juliana de Oliveira manifestou interesse em participar do 
mesmo, porém, em dia de semana à tarde. Foi mencionado que em 
comemoração ao Dia da Água, vinte e dois de março, serão programados 
eventos a serem confirmados na próxima reunião. A conselheira Epomina 
Duarte Portugal, da Secretaria de Esportes, enviou email justificando sua 
ausência na data de hoje. Às vinte e uma horas e cinco minutos, como 
ninguém mais quis fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada e eu lavrei a 
presente ata. a qual  será assinada por mim e pelo Conselheiro Admir Bento.  
 
 
 
     Admir Bento                Marina de P. M. Guidoni 
   Conselheiro           Secretária 
 


