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No dia seis de abril, quarta-feira, às dezenove horas em primeira chamada, ocorreu a 
quarta 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, como Coordenador dos Trabalhos, deu início à 
reunião, pedindo para que fosse lida a ata da reunião anterior, a qual foi realizada por 
mim, Marina de P.M.Guidoni e a mesma foi aprovada por todos. Após esse ato, a pauta 
do dia foi lida, a saber: a) Apresentação de dados socioeconômicos e 
demográficos do bairro do Ipiranga; b) Grupos de Trabalho- datas das 
reuniões/ações – Elaboração de um fórum sobre Sustentabilidade e Cultura de 
Paz-Agenda 21; c) Participação do Cades Ipiranga nos festejos do bairro; d) 
Informes gerais. Dessa forma, partimos para o primeiro item:  a) Apresentação de 
dados socioeconômicos e demográficos do bairro do Ipiranga – O relator Gilberto 
da Silva, realizou uma apresentação sobre dados do bairro tendo como metodologia os 
indicadores de Índice de Desenvolvimento Humano, trabalho este realizado pelas 
Nações Unidas, referente ao ano de 2000 e demonstrou, também,  como podemos 
consultar os mapas ali existentes e distribuiu um disquete para cada conselheiro.  
Antes de dar prosseguimento ao próximo item da pauta, o senhor presidente tomou a 
palavra e esclareceu que, por estar no Regimento Interno do Cades a indicação 
antecipada de um funcionário da Subprefeitura para representar a presidente do Cades 
Ipiranga, ele foi essa pessoa e está nesta condição até o término da reunião, acabando 
assim, com uma dúvida que havia surgido. O relator solicitou que ficasse registrado 
que ninguém participou do evento realizado pelo conselheiro Denival C. de Andrade na 
igreja Nossa Senhora das Mercês no dia vinte e seis de março; b) Grupos de 
Trabalho- datas das reuniões/ações – Elaboração de um fórum sobre 
Sustentabilidade e Cultura de Paz-Agenda 21: A Conselheira Fátima expôs sua idéia 
para divulgação do Cades Ipiranga por meio de um fórum onde as pessoas pudessem 
vir e encontrar informações dos locais onde poderiam recorrer quando de uma 
determinada necessidade. Uma atividade de utilidade pública, através de painéis e 
pessoas orientando. Poder-se-ia propor o desenvolvimento de um trabalho sobre o 
meio ambiente para as escolas do bairro. O munícipe Sandro Nicodemo informou que 
fórum é diferente de conferência, na qual as pessoa se dividem em grupos apresentam 
propostas, que são levadas a uma plenário para votação e adotada para 
implementação a proposta ganhadora. O que vem a ser é diferente do fórum, pois este 
é uma coisa mais informativa, com palestras e pode ser preparatório para a 
conferência. Foi proposto eleger um representante do bairro para participar da Agenda 
21. Foi observado que, tanto no fórum, quanto na conferência, deve-se fazer um evento 
bem planejado, pois vai envolver toda a comunidade e o trabalho terá visibilidade. A 
conselheira Fátima mencionou a idéia de um dia de Educação Cidadã. O relator 
ressaltou que os palestrantes que participarem não poderão vender qualquer tipo de 
produto. Foi solicitado para os Grupos de Trabalho se reúnam e trazerem propostas. 
c) Participação do Cades Ipiranga nos festejos do bairro: O conselheiro Nelson da 



Silva Junior sugeriu a participação do Cades Ipiranga nas festividades do bairro do 
Ipiranga, a maioria votou que sim e que será em dia de semana, pois os horários de 
fins-de-semana já estão agendados . Vai ser um evento grande ou pequeno? Vai ser o 
dia inteiro? Vai ser um tema ou dois? Vai ser uma noite? Vai ser uma conferência como 
foi a 1ª, mas não há obrigatoriedade do Cades em realizar uma conferência, sendo 
assim, é possível propor outras atividades. Foi sugerido o conselheiro Nelson da Silva 
Junior como coordenador. Dever-se estar em pauta do evento temas que estão 
acontecendo no Ipiranga. Para não se partir do zero, pode-se realizar um levantamento 
dos principais problemas sócios-ambientais que estão ocorrendo na região.  Como 
resíduo sólido, entulho nas ruas. O objetivo seria divulgar o que estamos fazendo e que 
há pessoas que se importam com o Ipiranga. A conselheira Mara informou que as 
escolas da Vila Prudente realizaram um concurso de redação e que este foi ótimo e 
poderíamos realizar uma aqui também. O relator lançou a proposta sobre um concurso 
de fotografia que, no dia do evento, seriam expostas e premiada a melhor e esta seria 
veiculada pela mídia do bairro. O conselheiro Paulo Evaristo dos S. Geraldo solicitou 
sua inclusão no Grupo de Trabalho de Divulgação e o conselheiro Celso Henriques de 
Paula solicitou sua inclusão no Grupo de Trabalho de Áreas Verdes.  Informes: A 
conselheira Alice K. Naime informou sobre a Trilha Noturna no Parque da 
Independência, que poderia ser realizada dia 18 ou 19 e foi escolhido o dia 18 de abril, 
às 19:00 horas nas escadarias do museu. Ela solicitou que fossem de sapatos 
confortáveis, se quisessem levar uma lanterna e água. Informou também, a pedido da 
servidora Damares Alves Ferreira da Divisão de Gestão Descentralizada da Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente-DGD-CO2, sobre a reunião a ser realizada dia  30 de abril, 
às 9:00 horas, na rua 13 de maio, 1570 , com os Cades da Mooca, Sé, Vila Mariana e 
Ipiranga. Informou também que o nosso representante no Cades Central é uma ONG 
internacional que trabalha como meio ambiente, a Iclei Brasil, com sede na UMAPAZ, 
cuja responsável é Laura Tadeu de Macedo. O relator propôs convidar Helena Magoso 
para vir aqui explicar para os novos conselheiros o que é o Cades. O convite poderia 
ser estendido para o Cades de Vila Mariana vir participar. Tal proposta foi aprovada por 
todos os presentes e será apenas acrescida uma hora a mais no dia de sua 
apresentação ao invés de uma reunião extraordinária. Com relação ao blog do Cades, 
o relator informou que a PMSP não mantém uma política em redes sociais e blogs e 
que veio um pedido para que o mesmo fosse retirado do ar, mas que seu conteúdo 
está na página oficial da Subprefeitura. Outra coisa, o blog não era atualizado. Dever-
se-ia pensar que, enquanto ferramenta de comunicação da sociedade civil, seria 
interessante ser reativado. No decorrer da reunião a Presidente chegou e para que não 
houvesse interrupção no andamento dos trabalhos o senhor Admir Bento continuou a 
conduzir a mesma. Então, a Subprefeita perguntou qual era o problema do Ipiranga e 
teve como resposta o lixo, que está ligado à educação. Seria importante ter uma ação 
educativa, trabalhar as crianças, reciclar, criar na sociedade a vontade de aproveitar o 
lixo. Dever-se-ia estimular a população a criar cooperativas no bairro, pois no Ipiranga 
há apenas três Ecopontos, os quais não atendem a demanda desta região. O 
conselheiro Denival C. de Andrade justificou sua ausência. Às vinte e uma horas e dez 
minutos, como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada e eu 
lavrei a presente ata.  
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