
Ata da Reunião do “Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz” 

  
Segunda feira 11/02/2019 18:00 as 20:00 ocorreu a Reunião do Conselho Regional 

de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz” na sub-prefeitura 
do Ipiranga 

  
Com a presença dos seguintes representantes: Presidente: SubPrefeito Regional do 
Ipiranga Sr. Caio Vinicius; Conselheiros: Casé Oliveira, Gilberto da Silva, Lucas 
Martins, Danilo Anholeto, Arlindo Amaro, Gerson Pinheiro e Keila Roberts. 
Participaram também da reunião os Srs.: Luiz Tadeu (Sub Ipiranga), Roque Moraes 
(Conselho Participativo), Thiago Martins (Conselho Participativo) e Cleuder de Paula 
(Sub Ipiranga). 
 
Eu, conselheiro Casé Oliveira, a pedido do Presidente do Conselho Sub Prefeito 
Caio Vinicius, secretariei a reunião. O Presidente fez a abertura com sua 
apresentação informando aos presentes sobre seus 15 anos de experiência no setor 
público, e explicando que escolheu o Sr. Luiz Tadeu como novo coordenador, porém 
o Conselheiro Casé Oliveira lhe informou que o cargo de coordenador segundo o 
estatuto deveria ser votado, mas não se oporia a escolha, e pediu para os outros 
conselheiros opinarem, definindo de forma unanime pela escolha; como havia 
quórum para votação, ela foi aberta e todos votaram no Sr. Luiz Tadeu como novo 
coordenador do CADES IPIRANGA.  
 
Em seguida, houve a apresentação dos conselheiros representantes da Sociedade 
Civil e demais presentes, conselheiros Gerson Pinheiro, Gilberto da Silva, Lucas 
André Martins, Casé Oliveira, Luiz Tadeu (funcionário da carreira), Danilo Anholeto, 
Arlindo Amaro, Keila Roberts, Cleuder de Paula e Thiago Martins (conselheiro 
participativo).  
 
Em seguida foi discutido sobre o calendário. Ficaram estipuladas as datas: 
11/março; 08/abril; 13/maio; 10/junho; 15/julho; 12/agosto; 09/setembro; 14/outubro; 
11/novembro; e 09/dezembro.  
 
O Primeiro assunto foram as áreas de plantio, foi discutida a área da Biblioteca 
Castro Alves, o trecho Urbano da Rodovia Anchieta da rotatória de retorno até  o 
Sacomã (aguardam engenheira Flávia); Império Delamare (aguardam 
esclarecimentos da engenheira Flávia sobre os andamentos); Parque da 
Independência (ver questão da responsabilização), envolver Conselho Gestor e 
Prefeitura. O uso é apoiado, mas, desde que, com anuência do conselho do 
Conselho Gestor do Parque e da SVMA. A ideia exposta pelo Conselheiro Casé 
Oliveira é iniciar agendamentos de trilha urbana monitorada como sugestão do 
CADES Ipiranga, com presença de pelo menos um conselheiro e representantes do 
Parque Independência.  
 
Em seguida a reunião foi aberta a assuntos gerais, e o conselheiro Lucas Martins 
pediu informações sobre infestação de Escorpiões no Moinho Velho, onde o 
presidente e o conselheiro Gilberto informaram que a atribuição é do SUVIS e 
pediram localizações para o Lucas a fim de oficiar o SUVIS. O Presidente pediu para 
que novas pautas sejam sugeridas com antecedência de cinco dias e aprovadas por 
todos. O conselheiro Arlindo Amaro falou sobre o plantio de árvores frutíferas, e 
Lucas Martins falou sobre os plantios em rotatórias. O presidente explanou sobre 
reuniões com a ONG Limpa Brasil para parceria do Dia do Plantio Mundial, e 
finalizando, o conselheiro Arlindo Amaro pediu respostas mais rápidas das 



demandas. O presidente falou da nova equipe de comunicação, onde pedirá mais 
agilidade e encerrou os trabalhos. 
Observação: convidar o Conselho do Parque para a próxima reunião (secretário ou 
coordenador devem fazer o convite). 
 
_____________________ 
CAIO LUZ - Presidente 


