
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Julho, realizada em 13 de Julho de 
2020, à partir das 18h, através do aplicativo Google Meet.  O Sr. Cleuder de Paula, 
explicou a ausência da Subprefeita Rosiris Gabriel na reunião e a Srta. Caroline se 
apresentou como a nova Secretária do CADES. 

Na ocasião, os membros presentes sugeriram e acordaram que as pautas para as 
próximas reuniões serão disponibilizadas no grupo do WhatsApp. 

Houve o questionamento do pátio de compostagem, no qual o Sr. Cleuder se 
prontificou a verificar sobre o ofício enviado pela outra gestão. Houve também a 
explanação sobre o projeto de pátio de compostagem da Prefeitura de SP, na qual a 
AMLURB tem a iniciativa de oferecer tratamento ambientalmente correto para restos 
de resíduos orgânicos de feiras livres transformando-os em composto orgânico de 
qualidade, distribuídos gratuitamente à população. Foi citado que a meta é construir 
15 pátios de compostagem espalhados pela cidade de São Paulo e os conselheiros do 
CADES Ipiranga gostariam que a região tivesse um. 

A conselheira Susi propôs o assunto sobre reciclagem dos resíduos de construção civil 
e sugeriu um curso sobre sustentabilidade promovido pelo Tribunal de Contas do 
Município. Em outra oportunidade já foi oferecido o curso de reciclagem de resíduos 
da construção civil, porém não houve o número de inscritos necessários. O Sr. Cleuder 
explicou pelo fato da quarentena, os cursos estão sendo oferecidos online. 

O Coordenador Lucas questionou sobre o que pode ser feito em relação ao descarte 
irregular de entulho e lixo, o Sr. Cleuder sugeriu uma campanha de conscientização da 
população promovida e elaborada pelo CADES. 

O Sr. Cleuder se comprometeu a entrar em contato e trazer um representante da 
Secretaria do Verde e Meio – Ambiente (SVMA), para discutir sobre a questão de 
podas e remoções ilegais de árvores, uma vez que os protocolos não estão sendo 
tratados de uma forma adequada e qual seria o caminho mais efetivo para as 
reclamações via portal SP156. 

Foi abordado o assunto sobre o projeto da área anexa ao Parque da Independência, a 
importância de proteger o solo e permacultura. A conselheira Fernanda irá 
compartilhar o escritório de arquitetura para podermos solicitar que alguém participe 
da próxima reunião do CADES. 

Verificar sobre a Casa de Sustentabilidade, terreno, reforma e limpeza. 

Informações sobre quais os locais de coleta seletiva na região do Ipiranga. 

Encerrou-se a reunião por volta de 20h. 


