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No dia dois de março, quarta-feira, às dezenove horas, ocorreu a  terceira 
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, deu início à reunião, 
pedindo para que todos se apresentassem e que a ata da reunião anterior 
fosse lida. Sendo assim, eu a li e todos a aprovaram. Após esse ato, a pauta do 
dia foi lida, a saber: a) Regimento interno; b)  Atividade em comemoração 
do Dia da Água; c) Agenda 21 e  Trilha Urbana Noturna no Parque da 
Independência; d) Apresentação do planejamento do PAVS 2011 e do 
Projeto “Amigos da Natureza” da Igreja Sagrada Família; e) Participação 
do Cades Ipiranga no mês de festejo do aniversário do bairro. Dessa 
forma, partiu-se para o primeiro item: a) Regimento interno: O conselheiro 
Nelson fez uma observação quanto ao artigo 4º, o qual deve ser a maioria mais 
um, sendo assim, o Regimento Interno foi dado como concluído;  b)  Atividade 
em comemoração do Dia da Água: O conselheiro Denival C. de Andrade 
apresentou o cartaz “Sem Água não há Vida” referente ao Dia da Água (vinte e 
dois de março) na Paróquia N.Sra. das Mercês, mas que será comemorado no 
dia vinte e seis de março (sábado). O cartaz apresentava vários emblemas de 
empresas  patrocinadoras, de um vereador e do Cades Ipiranga, porém, houve 
manifestação por parte dos conselheiros como: A conselheira Alice K. Naime 
expôs que não seria conveniente colocar o Cades Ipiranga junto com o apoio 
do vereador e prêmios de vale-compra; o conselheiro Nelson da Silva Junior 
colocou que o Cades Ipiranga não estaria montando nem o patrocinado o 
evento, sendo assim, poderia  estar participando. Tendo em vista opiniões 
divergentes, ocorreu uma votação e a maioria optou em que fosse retirado o 
emblema do Cades Ipiranga do cartaz. A servidora da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente - Divisão de Gestão Descentralizada - Centro Oeste 2, 
Damares A. Ferreira, informou que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
juntamente com os Parques Municipais preparou uma programação especial 
em comemoração ao Dia da Água, apresentando cartaz e folhetos sobre 
evento a ser realizado no Parque da Independência, dia vinte e quatro de 
março das 9:00 às 12:00 horas, com o tema: “ Água: Redução de Consumo e 
Reaproveitamento em Áreas Urbanas". c) Agenda 21 e  Trilha Urbana 
Noturna:  A Reunião Extraordinária aberta à população sobre a Agenda 21 no 
dia vinte e nove de março no auditório da Subprefeitura Ipiranga, deverá ser 
remarcada, pois, o relator expôs que no dia indicado haverá um curso sobre 
Gestão Pública no local, sendo assim, o este deve ser alterado e foi sugerido 
trinta de março, o qual deve ser confirmado com a palestrante e repassado a 
todos. Com relação à Trilha Urbana Noturna no Parque da Independência, esta 
foi confirmada para o dia quatro de abril às 18:30 horas, com trinta 



participantes, mas se no dia chover, o evento será transferido para outra data. 
d) Apresentação do planejamento do PAVS 2011 pela eng. Bárbara e do 
Projeto “Amigos da Natureza” da Igreja Sagrada Família: A gestora do 
PAVS no Ipiranga, eng. Bárbara, apresentou os objetivos do PAVS - Programa 
Ambientes Verdes e Saudáveis, os eixos de atuação do programa e um breve 
histórico do processo. Foi apresentado os diversos problemas ambientais 
existentes na área, priorizando dois temas: o lixo e  entulho depositado em 
locais inadequados (ruas, córregos e praças) e as praças abandonadas e 
depredadas, inclusive abordando a questão de carros abandonados em praças 
e nas ruas, servindo de foco para dengue e de acumulo de lixo. Para finalizar, 
expôs o planejamento do PAVS para o primeiro semestre do ano, este com 
foco nas datas comemorativas e ilustrou um modelo de diagnostico com a UBS 
Neusa Morales. Em seguida, ao munícipes Rose e Maurício demonstraram o 
projeto da Paróquia Sagrada Família, o qual procura sensibilizar a comunidade 
quanto à importância da preservação do meio ambiente para a melhor 
qualidade de vida, com foco na recuperação de praças da região do Bosque da 
Saúde, Boqueirão e adjacências. O relator explicou a existência de Termo de 
Cooperação, que vem a ser uma parceria com a iniciativa privada, o qual visa à 
execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, 
bem como, à conservação de áreas municipais e que, em nossa região, há 
apenas seis praças neste sistema.  Informou, também, que no bairro não existe 
a chamada Zeladoria de Praças, que é uma parceria das Secretarias 
Municipais do Trabalho, do Verde e do Meio Ambiente e Subprefeituras, vindo 
a ser um programa social que oferece oportunidade de qualificação profissional 
para desempregados com baixa escolaridade, por meio de ações municipais 
integradas e articuladas com diversas parcerias do poder público municipal e 
com a sociedade civil para que possam desenvolver atividades práticas nas 
praças e áreas verdes. O conselheiro Celso Henriques de Paula pediu a 
palavra e referiu-se ao Ambulatório de Especialidades Flávio Giannotti, que 
está situado na Rua Xavier de Almeida, 210, informando que na frente do 
mesmo havia uma área permeável, com aproximadamente uns 500m2, a qual 
foi projetada para ser um jardim, mas, que, infelizmente, resolveram destruí-la, 
colocando cimento e lajotas de concreto, transformando-a em estacionamento, 
como também, referiu-se à implantação de calçadas verdes em vários pontos 
do bairro. e) Participação do Cades Ipiranga no mês de festejo do 
aniversário do bairro. Por não haver mais tempo hábil, este tópico foi deixado 
para ser tratado em próxima reunião.  Às vinte e uma horas e trinta 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. 
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