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No dia quarto de julho de dois mil e onze, segunda-feira, às nove horas, 
ocorreu a sétima 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) Presença da senhora Helena Magoso, 
Diretora do Departamento de Participação e Fomento de Políticas 
Públicas/Divisão Técnica de Gerenciamento do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a qual tratará do tema: 
Operação Urbana Mooca/Vila Carioca – Programa Integration. A. 
Levantamento do potencial de “Brown fields” – antigas áreas industriais; 
B. Integração da coesão social e territorial agregada às políticas públicas; 
2º) Concurso de fotografia do Cades Ipiranga; 3º) Grupos de Trabalho; 4º) 
Calçadas verdes e acessíveis. Sendo assim, demos início à reunião partindo 
para o primeiro item da pauta do dia. 1º) Operação Urbana Mooca/Vila 
Carioca – Programa Integration – A senhora Helena Magoso, referenciada 
acima, veio pessoalmente nesta reunião afim de apresentar os módulos A e B 
também referenciados acima e convidar os conselheiros do Cades a participar 
do curso de capacitação promovido pelo DGD-CO2. Explicou que o “Programa 
Integration” é feito em conjunto com seis cidades da América Latina e mais a 
União Européia; disse ainda que a aula será uma preparação para a visita 
técnica dos membros do Cades no local da operação urbana a ser realizada na 
Moóca/Vila Carioca dia treze de agosto. O motivo que a levou a fazer isso foi 
que os conselheiros, por serem os representantes da população, têm a missão 
de intermediadores entre o poder público e a população, sendo assim, a 
participação dos mesmos nesse curso é de extrema importância para os 
moradores do bairro. O senhor Gildo Pinheiro da Secretaria do Verde e Meio e 
Ambiente ressaltou a metodologia do curso, cujo desenvolvimento é feito 
através de perguntas aos técnicos dessa secretaria. Falou do conceito de 
“Cidade Educadora”, hoje o cidadão desconhece os canais de acesso para 
poder exercer sua cidadania, no conceito “Cidade Educadora”, ela se deixa 
conhecer, permitindo que o cidadão consiga saber sua função dentro da 
história da cidade. A conselheira Alice K. Naime solicitou a senhora Helena 
Magoso que ela falasse a respeito do FEMA, Fundo Especial do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e do SISNAMA, Sistema Nacional 
do meio Ambiente. Os recursos do FEMA destinam-se precipuamente a 
custear o desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem o uso 
racional e sustentável de recursos naturais, de manutenção, melhoria e/ou 
recuperação da qualidade ambiental, de pesquisas e atividades ambientais, 



inclusive planos, programas e projetos na área de educação ambiental e de 
cultura de paz, custeando ainda ações de controle, fiscalização e defesa do 
meio ambiente. O conselheiro Paulo Evaristo dos S. Geraldo perguntou se os 
recursos gerados da locação do Parque da Independência destinam-se para 
esse fundo. Ela respondeu que os mesmos só vão para os fundos do FEMA se 
não houver uma necessidade iminente do parque. O conselheiro Admir Bento 
perguntou por que se realizam eventos no Parque, uma vez que os mesmos 
agridem tanto os vizinhos quanto o próprio parque. Ela respondeu que isso é 
uma determinação dos seus superiores, mas que a secretaria tem uma enorme 
preocupação com a manutenção e conservação de toda a área verde e 
estrutural do parque. Foi apresentado aos presentes um recorte de jornal, o 
qual trazia uma matéria sobre o projeto de ampliação do Parque da 
independência, tendo a senhora Helena Magoso se prontificado a ser uma 
ponte entre o Cades Ipiranga e o Conselho Gestor do Parque da 
Independência, a fim de obter maiores informações desse projeto para uma 
futura apresentação. Finda sua exposição ela se retirou e partimos para o 
próximo item da pauta. 2º) Concurso de fotografia do Cades Ipiranga – O 
conselheiro Nelson da Silva Junior disse que faltam três itens para fechar a 
realização do concurso, ou seja, a data, o local e a premiação. Foram 
discutidas várias opções para esses itens, porém, as mesmas necessitam de 
confirmação. Estiveram presentes dois repórteres de jornais do bairro a fim de 
obterem maiores informações sobre o evento, no entanto, como faltaram esses 
itens, os mesmos farão as matérias mencionando que o Cades Ipiranga 
promoverá o concurso cultural de fotografia em breve, onde os interessados já 
podem ir se preparando. Esteve presente o coronel Cesar Augusto Serau, que 
está substituindo a senhora Subprefeita em suas férias, ele veio justificar sua 
ausência, uma vez que esteve presente no evento ocorrido no museu do 
Ipiranga, evento este  que contou com a participação da Associação Comercial 
do Ipiranga, do Sebrae, da SPTur, do Museu do Ipiranga e da Subprefeitura 
para apresentação de uma cartilha para divulgação dos equipamentos 
históricos e turísticos e outros pontos de relevância do bairro para divulgação 
em hotéis a fim de ampliar o comércio da região. Veio também agradecer a 
participação do conselheiro Nelson da Silva Junior na pré-conferência de Álcool 
e Drogas ocorrida aqui na Subprefeitura Ipiranga no mês passado. O senhor 
Paulo Junek da Homy Química, esteve presente para solicitar um horário para 
apresentação sobre um piso de concreto permeável, o qual possibilita a 
passagem da água de chuvas e pode ser instalado em calçadas, praças e 
diversos locais públicos, auxiliando a natureza a recuperar naturalmente os 
aquíferos terrestres, utilizando menos estrutura das galerias de águas pluviais, 
diminuindo ruídos e diminuindo as ilhas de calor nas regiões onde o produto é 
utilizado. A conselheira Marina de P.M. Guidoni solicitou que todos vissem seus 
emails e se manifestassem quanto às atas que foram encaminhadas para 
aprovação, pois as mesmas não serão mais lidas nas reuniões. Os itens da 
pauta não abordados nesta data serão matérias da próxima reunião A 
conselheira Mara Lúcia J. Vallc justificou sua ausência. Como ninguém mais 
quis fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada às onze horas e eu lavrei a 
presente ata que segue assinada por mim e pelo senhor coordenador.   
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