
A reunião de 10/fevereiro/2020 contou com a presença dos conselheiros Lucas; Salin; Débora; 

Talita; Thiago; Susie; Deise; Ailton; Fernanda; Vânia e Nelson. O subprefeito Caio Luz iniciou a 

noite com uma fala que destacou a posse do Conselho Participativo, que ocorria em 

simultâneo e o obrigaria a deixar a reunião do CADES antes do término. 

Na sequência foi apresentado o próprio municipal que será reformado para abrigar a 1ª Casa 

Sustentável do Ipiranga. O local tinha o acúmulo de madeiras, que foram retiradas; ocorreu 

ainda a varrição e o primeiro contato com o Projeto Coletivo Teia, que será parceiro na 

ocupação do espaço. A conselheira Fernanda questionou o problema das enchentes no local e 

se isso estava sendo levado em conta para a decisão. Em resposta, o subprefeito afirmou que o 

local sofre com as enchentes e que essa é mais uma motivação para que a gente possa discutir 

alternativas para sanar o problema. 

Também foi lembrado que a Sala dos Conselhos, no 2º andar da sede da Subprefeitura 

Ipiranga é um espaço para conselheiros, equipado com mesa de reuniões e computador. 

Também foi destacado o projeto-piloto que a SVMA realizou na região, scanneando árvores 

para obter dados sobre elas. 

Ainda antes das pautas indicadas, as chuvas foram tema de discussão. Foi dito que choveram 

111 mm em menos de 24 horas, deixando alguns pontos intransitáveis na região, mas que uma 

ação preventiva e também a área de reserva do Piscinão, ainda que as bombas não estejam 

ativas, foram motivos que auxiliaram a região a não sofrer como em 2019. O conselheiro 

Danilo indagou que apesar de a Prefeitura falar dos piscinões, estes também trazem malefícios 

que nunca são abordados; também discordou do período escolhido para o início das obras da 

Av. Dom Pedro I. Em resposta, o subprefeito disse que a Subprefeitura não participa das 

reuniões de definição para implantação de piscinões; e que sobre a Dom Pedro, as obras 

deveriam ter sido iniciadas antes, mas questões contratuais e de projetos correlatos atrasaram 

isso. 

A sra. Janis, participou da reunião para poder abordar questões sobre a praça adotada pelo 

Centro Educacional Giroflê Giroflá. Foram solicitados reparos e combinada vistoria e contato 

com a cooperante. 

Na sequência foi tratada a questão do ponto de ônibus na Casa de Cultura. A solicitação feita 

pela Subprefeitura foi negada pela SPTrans. Sugeriu-se, então, uma discussão entre Secretaria 

de Cultura e Secretaria de Transportes. 

A primeira pauta foi a inauguração da Praça Figueira das Lágrimas. No dia 30 foi oficialmente 

entregue à população a Praça Figueira das Lágrimas. Além de entregar um patrimônio público 

de volta à população, iniciamos o processo de chamamento público para manutenção do 

espaço, via Termo de Cooperação. As propostas devem ser entregues até dia 28/02, às 16h, 

para que sejam avaliados por nossa comissão e também dos órgãos de preservação do 

patrimônio.  

O Núcleo de Ações afirmativas da Subprefeitura também foi pauta. Foi dito que em janeiro, 

quando foi lançado o Núcleo, a Subprefeitura já se debruçava com a temática da saudade; e 



que em fevereiro o tema a diversidade religiosa, trabalhada a partir do amor sob a ótica das 

religiões. 

O conselheiro Thiago teve a palavra para explanar sobre sua participação na última reunião do 

CADES Jabaquara, que está promovendo compostagem comunitária e no 1º domingo de 

março participarão do aniversário do Jabaquara e convidaram o Ipiranga a fazer parte de sua 

atuação.  

Na sequência foram apresentados terrenos na região do Ipiranga que poderiam ser usados 

para colocação de composteiras ou a realização de compostagem. Ficou definido ainda que a 

Subprefeitura buscará contato com a Eco Urbis e o Governo do Estado; e que disponibilizará 

aos conselheiros o número de praças. 

O conselheiro Ailton pediu a palavra para solicitar que a Subprefeitura busque soluções para 

conscientizar os moradores da Vila Arapuá sobre a coleta seletiva e as datas de coleta; além 

disso, também foi solicitada a poda de árvores na rua Colombo Florence, entre o 365 e o 235. 

Em discussão entre os conselheiros, foi questionada a quantidade de Escolas Municipais em 

nossa região, para uma ação de conscientização ambiental, via CADES. O conselheiro Danilo 

sugeriu que possa ser realizado um piloto, em algum domingo, no Parque da Independência; e 

a conselheira Débora sugeriu que o mesmo fosse feito na Casa de Cultura do Ipiranga, durante 

algum evento. 


