
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Agosto, realizada em 10 de Agosto de 
2020, à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams. Na ocasião esteve 
presente a Sra. Subprefeita Rosiris Gabriel que explicou a necessidade de se ausentar 
mais cedo da reunião.  

A Sra. Tamires Carla de Oliveira da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, foi convidada 
a participar da reunião para apresentar e sanar as dúvidas dos conselheiros sobre o 
projeto do Parque da Independência.  

Durante a apresentação foi dito que a empresa contratada para a fase 1 não 
completou 75% da obra rescindindo o contrato. A fase 2 está em processo de 
finalização para iniciar outra licitação. A Fernanda perguntou se foi feito avaliação AIA, 
EIA e EIV a resposta foi que não cabe esse tipo de avaliação nesta obra. O Danilo 
questionou a previsão de abertura, e ela disse que não sabe responder, pois faltam 30 
dias para fechar o orçamento e entrar no processo licitatório. Fernanda perguntou 
sobre a quantidade de técnicos que avaliaram o local e a Biodiversidade e a resposta 
foi que é a própria SVMA quem faz isso. Susi perguntou "Houve retirada de árvores?" e 
a Sra. Tamires disse que foi tudo regularizado. Lucas perguntou da possibilidade de 
projetos paisagísticos e a resposta foi que isso é principio (baixa manutenção das 
espécies de plantação), nos links que ela mandou tem o processo paisagístico. Sobre a 
pergunta da Fernanda, de hortas, mas não soube dizer se há possibilidade por conta 
do tombamento, porém área tombada não apresenta impedimento legal para plantio 
de horta e também abordou – se as possibilidades sobre este plantio, verificando a 
disponibilidade de mão de obra do parque e SVMA.  

Foi disponibilizado os números dos processos SEI para que todos possam acompanhar 
os processos e projetos das obras e o e-mail da Sra. Tamires. 

Processo SEI - 6027.2018/0000388-2 - processo mãe da obra da fase 1 da ampliação 
Processo SEI - 6027.2019/0000367-1 - processo mãe do projeto da fase 2 da ampliação 
E-mail: tamiresoliveira@prefeitura.sp.gov.br 
Link para consultar os processos: 
http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx 

Após a apresentação da Sra. Tamires, a Srta. Karol e Srta. Clarissa apresentaram o 
Projeto Permacultura + Geociência, através de um núcleo de permacultura dos alunos 
da USP dentro da Comunidade de Heliópolis. Já houve o contato com a CUFA e foi 
aceito o convite. Objetivo: experimentos extra muros, com módulo teórico e prático. 
Quer trazer professores e alunos multidisciplinares, fazer a horta como laboratório 
vivo e parceria gráfica de Heliópolis para publicar o livro.  

Fase 1: Compostagem; Fase 2: Bioconstrução; Fase 3: Jardim de Chuva; Fase 4: 
Cisterna; Fase 5: Telhado verde; Fase 6: Pintura terra; Fase 7: Estruturas invisíveis. O 
Coordenador Lucas perguntou se elas orçaram isso, foi respondido que está em 



desenvolvimento (exceto horta comunitária e bioconstrução). Lucas comentou do 
container no Heliópolis com resíduos sólidos. 

@mudasdeideia – instagram e canal do yoube deste projeto. 

Foi discutido sobre o curso de reciclagem dos resíduos de construção cível, o qual a 
Srta. Caroline se comprometeu a conversar com o antigo Secretário para obter mais 
informações e disponibilizar pelo aplicativo WhatsApp. 

Foi solicitado publicar o nome da Conselheira Vania Telma Lacerda de Souza e o 
Regimento Interno no site da Subprefeitura Ipiranga. 

Foi discutido sobre a Casa de Sustentabilidade, no local, atualmente funciona a 
marcenaria da Subprefeitura, foi solicitado fotos do local que serão repassadas através 
do aplicativo WhatsApp. 

Foi discutido sobre o pátio de compostagem, o espaço sugestionado pela gestão 
anterior não está mais disponível. Foi solicitado pelos conselheiros um documento 
oficial com a resposta negativa, contendo as explicações técnicas e o porquê da recusa 
do espaço. Desta forma, foi solicitado pelo CADES um novo local para avaliação. Houve 
a sugestão de procurar quem negou o local para indicar outro com as especificações 
necessárias. Um pouco antes de iniciarmos o segundo semestre de 2019 tivemos uma 
pauta que falamos sobre um Centro de Compostagem do Ipiranga que iria ficar na área 
próxima a Sabesp sentido São Caetano. A Rosana da Amlurb participou conosco da 
reunião e nos passou a situação, na qual informou que o local entraria em 
funcionamento no segundo semestre de 2020. A obra no entanto, foi reprovada pela 
CETESB devido ao curso d’água que tem na proximidade. Desde então o CADES tem 
pautado a questão para que a prefeitura consiga buscar e informar uma nova área 
para que a Amlurb consiga direcionar técnicos para avaliar o local e efetivar a 
construção deste centro de compostagem. 

A reunião foi encerrada por volta de 20:00. 

 

 


