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No dia primeiro de junho de dois mil e onze, quarta-feira, às dezenove horas, 
ocorreu a sexta 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, atuou 
como coordenador dos trabalhos desta data, dando início à reunião. A pauta do 
dia foi lida por ele, a saber: 1º) Mudança de horário das reuniões do Cades 
Ipiranga; 2º) Elaboração do cartão de visita de Conselheiro do Cades 
Ipiranga; 3º) Discussão do projeto sobre o concurso de fotografia visando 
os festejos do aniversário do bairro do Ipiranga; 4º) Grupos de trabalho; 
5º) Apresentação sobre o curso de capacitação de conselheiro na política 
urbana no DGD-CO2 da SVMA e 6º) Informes da conselheira Alice K. 
Naime. A conselheira Marina de P. M. Guidoni trouxe as três atas anteriores, 
mas, como não foi possível lê-las, o coordenador dos trabalhos solicitou que as 
mesmas fossem passadas por e-mail a todos os conselheiros para 
manifestação/aprovação e posterior publicação. Sendo assim, partiu-se para 
pauta: 1º) Mudança de horário das reuniões do Cades Ipiranga - O 
conselheiro Admir Bento informou sua posição quanto à mudança do horário 
noturno para diurno da reunião e solicitou para que cada um se manifestasse. 
O conselheiro Paulo Evaristo dos S. Geraldo informou que o horário atual está 
bom para ele, porém, se houver necessidade de mudança seu único dia 
disponível seria às segundas-feiras pela manhã; a conselheira Marina de P. M. 
Guidoni expôs que o horário atual está bom, porém, não se opõe em mudar 
para o período da manhã; o conselheiro Celso Henriques de Paula sugeriu que 
a reunião fosse aos sábados pela manhã; a conselheira Alice K. Naime 
informou que poderia ser mais cedo, das dezessete e trinta às dezenove e 
trinta horas; a conselheira Rita Juliana de Oliveira manifestou sua preferência 
pelo horário da manhã; a munícipe, senhora Cecília M. A. Miranda, quis 
manifestar-se a respeito do assunto em pauta, porém, foi orientada pelo 
coordenador dos trabalhos e por alguns conselheiros que, por se tratar de 
assunto regimental, caberia tão somente aos conselheiros eleitos 
pronunciarem-se e votar, dessa forma, a referida senhora,  levantou e retirou-
se da reunião. O conselheiro Fernando de J. Ribeiro manifestou que muitos 
estavam se sacrificando para vir à noite, portanto, preferia o horário da manhã, 
assim como o conselheiro Denival C. de Andrade; o conselheiro Nelson da S. 
Junior informou que o horário atual está bom para ele e preferiu abster-se da 
votação. Após várias discussões em torno do assunto, duas propostas foram 
formalizadas: a primeira: às segundas-feiras pela manhã e a segunda: aos 
sábados pela manhã. Realizada a votação o resultado apresentado foi o 
seguinte: quanto ao dia foram sete votos para a segunda-feira, um para sábado 



e uma abstenção; quanto ao horário foram seis votos para a manhã, dois votos 
para a tarde e uma abstenção. Concluindo, as próximas reuniões do Cades 
Ipiranga passarão a ser nas primeiras segundas-feiras de cada mês no 
horário das nove às onze horas da manhã a partir do mês de julho. Antes 
de dar prosseguimento à pauta o coordenador dos trabalhos fez um elogio ao 
conselheiro Celso Henriques de Paula referente à sua resposta à matéria 
publicada no jornal do bairro “O Patriota” sobre o Parque da Independência, a 
qual dizia que o mesmo estava abandonado, ilustraram a primeira página com 
uma foto da Praça do Monumento, que não está sob os cuidados do parque e 
sim da Subprefeitura Ipiranga e ainda mencionaram o córrego Ipiranga, que 
também não é de responsabilidade do parque. O conselheiro Celso Henriques 
de Paula relatou que o jornalista deveria certificar-se das responsabilidades 
antes de denunciar. Partimos, então, para o próximo item da pauta. 2º) 
Elaboração do cartão de visita de Conselheiro do Cades Ipiranga - Ficou 
definido que cada um fará o seu próprio cartão como conselheiro, porém, sem 
uso do logotipo do Cades Ipiranga. 3º) Discussão do projeto sobre o 
concurso de fotografia, visando os festejos do bairro do Ipiranga - A 
Associação Comercial do Ipiranga fechará sua agenda relativa aos festejos em 
comemoração  ao aniversário do bairro e, para marcar a presença do Cades 
Ipiranga, vamos vincular a data em que teremos participação com a data de 
premiação do concurso de fotografia, com o objetivo de reunir os munícipes, as 
autoridades e as entidades do bairro para divulgação do Cades Ipiranga. Será 
necessário definir se a exposição será itinerante ou em um local fixo, dessa 
forma, deveremos nos reunir para a elaboração do regulamento, divulgação e 
inscrição, além também, de termos que definir a comissão que selecionará as 
fotos a serem classificadas. 4º) Grupos de Trabalho - Foi marcada uma 
reunião no escritório do conselheiro Nelson da S. Junior para elaboração do 
regulamento do concurso. 5º) Apresentação sobre o Curso de Capacitação 
de Conselheiro na Política Urbana no DGD-CO2 da SVMA - A conselheira 
Marina de P. M. Guidoni e o conselheiro Nelson da S. Junior informaram que 
apenas eles dois estão participando do curso acima mencionado e que 
gostariam que os demais conselheiros também o fizessem. O 1º Módulo versou 
sobre Desenvolvimento Local - Cades Municipal; Cades Regional; Papel do 
Conselheiro e o 2º Módulo sobre Reestruturação da SVMA; Programas da 
SVMA; Plano de Metas e Agenda 2012. Foi mencionada a liberação de uma 
verba para ampliação do Parque da Independência. 6º) Informes da 
conselheira Alice K. Naime - A conselheira informou sobre os 6º e 7º Módulos 
do curso de Capacitação de Conselheiro, os quais abordarão a Operação 
Urbana Mooca - Vila Carioca - Programa Integration, os quais serão realizados 
nos dias trinta de julho e treze de agosto próximos, com uma visita técnica ao 
local. As conselheiras Mara Lúcia J. Vallc e  Maria de Fátima C. Bonvino 
justificaram suas ausências. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a 
reunião foi encerrada às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, da qual lavrei 
a presente ata que segue assinada por mim e pelo senhor coordenador 
trabalhos.   
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