
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Novembro, realizada em 09 de Novembro 

de 2020, à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams.  

Na ocasião, a Sra. Subprefeita Rosiris Gabriel, compareceu e justificou que precisaria sair 

da reunião às 19:00 em virtude de outro compromisso. 

Foi aprovada a ATA da reunião do mês de Setembro/20 pelos Conselheiros presentes. 

A Sra. Subprefeita iniciou a reunião falando sobre o Pátio de Compostagem, o 

Conselheiro Thiago esclareceu sobre o projeto e sugeriu um terreno localizado na 

Avenida Presidente Wilson, porém o mesmo foi rejeitado pela AMLURB, uma vez que a 

área é destinada para habitação social. 

Foi sugestionado a área na Rua Tocantínia, altura do número 54, onde há um projeto 

para construção de um Ecoponto, havendo a possibilidade de acrescentar o Pátio de 

Compostagem. Este local sofre com o descarte irregular de entulho e esta poderia ser 

uma solução para o problema, além de beneficiar a região. 

Foi aberto um processo SEI nº 6039.2020/0003032-3. 

Foi abordado o assunto da Horta no anexo do Parque da Independência, sugestionado 

convidar o Sr. Wagner para a próxima reunião. 

Sobre a Casa de Sustentabilidade o endereço seria Avenida Tereza Cristina, nº12, no 

local funciona a marcenaria da Subprefeitura Ipiranga. Porém existe um projeto iniciado 

na outra gestão para o local. 

Foi abordado sobre o projeto de Jardim de Chuva na Praça Garcia Velho, de acordo com 

a Subprefeita os Conselheiros poderiam fazer a solicitação para o estudo da área e 

encaminhar o projeto, aberto um processo SEI nº 6039.2020/0003084-6. 

As rotatórias verdes + jardins de chuva, explanado que precisam de Emenda 

Parlamentar, autorização da CET, porém os Conselheiros podem encaminhar o pedido e 

os projetos para verificação de área. Processo SEI nº 6039.2020/0003040-4. 

Encaminhamento do modelo de placa para colocar na Praça Garcia Velho. 

Solicitado a estimativa de custos das Rotatórias Verdes implantadas na região. Processo 

SEI nº 6039.2019/0000541-6. 

Sugestionado a construção de biovaletas, utilizou – se como exemplo as construções de 

vagas verdes e biovaletas construídas pela Subprefeitura Sé. 

Solicitação de abertura de berços na calçada da Rua Oliveira Melo. 



O Palco externo da Casa de Cultura (concha acústica), a verba empenhada para o projeto 

é do Vereador George Hato. 

A reunião se encerrou por volta de 20:00. 


