
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Setembro, realizada em 14 de 

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

foi justificada a ausência da Sra. Subprefeita Rosiris Gabriel que estaria em outra 

reunião no mesmo horário. 

 

Foi proposto pelo Conselheiro Thiago, para a celebração do dia da árvore (21/09), o 

plantio de uma muda na bifurcação da Rua Costa Aguiar x Rua Bom Pastor.  

O Coordenador Lucas sugeriu a verificação do solo pelo setor de Áreas Verdes, para 

saber se é permeável ou se foi aterrado. 

Para o gesto simbólico de conscientização, foi solicitado a doação de uma muda e a 

abertura do berço para o plantio da mesma por parte da Subprefeitura Ipiranga.  

Os conselheiros ficaram de decidir se o plantio seria durante o final de semana ou na 

segunda-feira. 

 

A Conselheira Fernanda propôs a criação do Parque Jardim Celeste, foi discutido sobre 

uma área no bairro do Jardim Celeste, se pode ser transformado em um parque ou 

uma praça para que os moradores da região possam usufruir do espaço. Foi solicitado 

o levantamento das informações sobre o terreno e se houver uma visita técnica os 

Conselheiros do CADES gostariam de ser convidados à participar. 

 

Foi solicitado pela Conselheira Talita o contato dos servidores da Subprefeitura 

Ipiranga, foi explicado pela Caroline que estes contatos não poderiam ser repassados 

pelo fato que diversos servidores utilizarem telefones pessoais, sendo assim, foi 

proposto que uma lista com o nome e e-mail do Coordenador de cada setor fosse 

disponibilizado para os Conselheiros do CADES. 

 

O Sr. Cleuder irá disponibilizar via e-mail uma listagem de imóveis com dívida pública, 

que podem ser disponibilizados para abrigar o Pátio de Compostagem da região. 

O Lucas sugestionou um terreno livre de construções, longe de residências, 

ressaltando uma avaliação sobre o entorno da área da Avenida Teresa Cristina. 

 



Sobre o projeto de extensão da Praça Garcia Velho e do Jardim de Chuva, o Thiago já 

esteve presente em uma reunião com o Chefe de Gabinete Rodrigo e solicitou que o 

mesmo volte a entrar em contato. 

 

Foi sugestionado o convite de um representante de áreas verdes da Subprefeitura 

Ipiranga para participar da próxima reunião para falar sobre as podas e remoções de 

árvores. 

 

Sobre a implantação da Horta no Anexo do Parque da Independência, a Fernanda 

solicitou o convite do Secretário da SVMA, porém ficou acordado em convidar o 

Vagner (Administrador do Parque) para participar da próxima reunião, para discutir 

sobre o assunto. 

 

Foi discutido também sobre o envenenamento de aves na Praça Pinheiro da Cunha, o 

Sr. Cleuder indicou que a denúncia através do portal SP156 seria o melhor caminho 

para solucionar o problema. 

 
A reunião se encerrou por volta de 20:00. 
 
 
 
 


