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No dia quatro de maio, quarta-feira, às dezenove horas, ocorreu a quinta 
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, coordenador dos 
trabalhos desta data, deu início à reunião. A pauta do dia foi lida, a saber: 
a) Apresentação da proposta de Caroline Andrade do Santos, Tecnóloga 
Ambiental, sobre coleta seletiva no bairro pela ONG NEED; b) 
Apresentação das ações realizadas pelo projeto Amigos da Natureza da 
Paróquia Sagrada Família; c) Alteração de dia/horário das reuniões do 
Cades Ipiranga;d) Grupos de Trabalho; e) Elaboração de cartão como 
conselheiro do Cades Ipiranga; f) Informes  sobre: - Educação – 
conselheira Mara  Lúcia J.Vallc e Núcleo de Direitos Humanos no Ipiranga 
– relator Gilberto da Silva. Dessa forma, partiu-se para o primeiro item: a) 
Apresentação da proposta de Caroline Santos, Tecnóloga Ambiental, 
sobre coleta seletiva no bairro pela ONG NEED: A ONG NEED – Núcleo de 
Especialização e Educação para o Deficiente Físico e Mental – Instituto Yara 
Angelini, que atua desde 2000, no bairro do Ipiranga, com atividades 
multidisciplinares e ambientais com seus pacientes, os quais também são 
qualificados para a inclusão no mercado de trabalho. O Projeto NEED 
RECICLA é um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos – 
PGRSU no Ipiranga, atendendo a Lei 12.305 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, e também o cumprimento da Lei 12.300 – Política Estadual de 
Resíduos Sólidos. O referido projeto será apresentado ao secretário do Verde e 
Meio Ambiente, Eduardo Jorge, a fim de aprovação e liberação de verba para 
marketing e galpão. Caroline A. dos Santos veio pedir apoio da Subprefeitura 
no sentido de divulgação no bairro, para que todos participem, pois a ONG terá 
caminhão próprio, o qual passará recolhendo os materiais reciclados, estes irão 
para um galpão onde será realizada a triagem e, após esta, o material  será 
revendido. O diferencial deste projeto, segundo ela, é fazer a conscientização 
das pessoas com palestras, a fim de que a população separe, limpe e 
acondicione os materiais de forma correta, vidro, separado de papel, de 
alumínio, etc, para chegar na ONG já separado, a qual propõem a instalação 
de Pontos de Coleta Voluntários-PEVs em diversos locais do bairro. A 
Coordenadora da ONG, Avani Fonzi, relatou sua experiência profissional e 
apresentou um álbum com fotos das pessoas atendida pela ONG. b) 
Apresentação do resultado do Projeto “Amigos da Natureza” da Igreja 
Sagrada Família: A gestora do PAVS no Ipiranga, eng. Bárbara e os 
munícipes Rose Rodrigues e Maurício Rodrigues demonstraram o resultado do 
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. Foi realizada uma mesa redonda com a 
presença de uma técnica da SVMA e o projeto teve boa adesão da 
comunidade que participou pintando a praça, juntando lixo, apurando o trabalho 
da prefeitura. Eles irão entrar com pedido para que a praça se transforme em 
praça de lazer, onde seria desenvolvida atividades físicas e de artesanato, a 
fim de dispersar maus elementos que por ali rondam, como também, deixar de 
ser depósito de lixo e entulho. Este projeto será multiplicado por outras 
paróquias em outras praças da região. O relator informou que a servidora 
Eloisa S. Cesarini poderia ser chamada para vir dar esclarecimentos sobre 
Termos de Cooperação de Praças, a parte técnica, mas que ela não viria à 
noite, pois estuda neste horário ou o próprio grupo de trabalho poderia trazer 
algo sobre isso ou a Damares Alves Ferreira poderia trazer algo sobre 
zeladoria de praças. Outro problema, o lixo, resíduos sólidos, que está em 
vários locais do bairro, para atacar esse problema poderia desenvolver algo 
educacional, pois este é um ponto crítico do Ipiranga. Aproveitando o assunto, 
Gildo Pinheiros da Secretaria do Verde Meio Ambiente demonstrou a 
preocupação daquela secretaria em capacitar os conselheiros para exercerem 
suas atividades, dessa forma, realizou uma breve explanação sobre o folder 
que trouxe do curso, o qual foi distribuído para os conselheiros. A conselheira 
Marina de P.M.Guidoni informou que só ela, como sociedade civil do Ipiranga, 
esteve presente na primeira reunião, além da conselheira Alice K. Naime, que é 
da SVMA e da conselheira Mara Lúcia J.Vallc, que representa a Educação.  Foi 
questionado quem representa o DGD-CO2 no CADES Central, o relator 
Gilberto da Silva realizou um esclarecimento informando que no site há critérios 
para que um entidade se cadastre e para que seja eleita é realizada uma 
votação.  c) Alteração de dia/horário das reuniões do Cades Ipiranga – Foi 
deixado para ser discutido na próxima reunião;  d) Grupos de Trabalho – Os 
grupos se reuniram e marcaram datas de encontro para realização dos 
trabalhos, a conselheira Marina de P.M.Guidoni informou que participará 
apenas do Grupo de Divulgação, como também, deve ficar registrado que o 
relator Gilberto Silva deixou os grupos que participava. f) Informes sobre: - 
Educação – conselheira Mara Lúcia J.Vallc- Informou que todos os 
professores estão passando por um processo de educação ambiental em 
parceria com o Zoológico e com o Instituto Butantã e, como todo mundo está 
falando em educação ambiental, poderia escolher este como plano de trabalho: 
o entulho/lixo. Ela disse que, ao visitar a região do entorno do Terminal 
Sacomã, do metrô Sacomã e do Heliópolis viu vários pontos de descarte de 
material e, principalmente, no CEU Parque Bristol devido ao grande número de 
terrenos vazios naquela região, que são mais ou menos vinte pontos, como 
também, muito mato, assunto este que será encaminhado ao Grupo de 
Resíduos Sólidos e poderia ser montada uma proposta sobre este fato. O 
conselheiro Denival C. de Andrade informou que a prefeitura multa 
constantemente aqueles terrenos, que eles nem tiram o entulho nem muram, 
esclareceu, ainda, que um grande problema daquela região é a ilegalidade, que 
ali é uma zona crítica. O relator informou que foi pego um caminhão 
descarregando uma caçamba de entulho à noite e que ele nem era da região e 
que este fato ainda continua. A conselheira Mara Lúcia J.Vallc informou 
também sobre Caminhada da Paz no Heliópolis abordando a temática do lixo. 
Informe: Núcleo de Direitos Humanos no Ipiranga – relator Gilberto da 



Silva. Agenda 2012 implementado no Ipiranga a Meta de Núcleos Regionais de 
Direitos Humanos, que, inicialmente, estarão presente em cinco subprefeituras 
piloto em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos Humanos, a 
Subprefeitura Ipiranga está já entrando no processo e que, para participar, é 
necessário ser servidor público. Está sendo levantado um mapeamento dos 
recursos da região, os quais serão apresentados, em data a ser definida, para 
ONGs, entidades do bairro, à sociedade civil o que temos na região e o que 
podemos fazer e a quem devemos nos direcionar quando um determinado 
problema surgir. Na Subprefeitura participam o Renato, a Laurentina entre 
outros e há o email ndhipiranga@ prefeitura.sp.gov.br. A conselheira Marina de 
P.M.Guidoni expôs que esteve, juntamente, com o conselheiro Paulo E. dos S. 
Geraldo, no dia vinte e seis de abril, na sede da ACE Saúde, no pré-
lançamento do 10º Agita Saúde - Festival de Integração da Comunidade do 
Jardim da Saúde, que será realizado no mês de aniversário do bairro na praça 
Flávio Xavier de Toledo. O evento contava com a presença de diversas 
autoridades e de vários empresários, lideranças e entidades do bairro. 
Acrescentou que os organizadores do evento abriram o espaço para a 
divulgação do Cades Ipiranga àquela comunidade. Às vinte e uma horas e 
cinco minutos o Coordenador dos Trabalhos encerrou a reunião e eu lavrei a 
presente ata. 
 
 
 
     Admir Bento                Marina de P. M. Guidoni 
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