
A reunião do CADES Ipiranga no mês de março, realizada em 9/março, a partir das 18h, no 

auditório da Subprefeitura Ipiranga, na rua Lino Coutinho, nº 444. Na ocasião, os membros 

presentes trataram da informação de que a Subprefeitura Ipiranga, cumprindo com o 

acordado, solicitou informações sobe o imóvel pertencente ao Estado, situado na av. 

Presidente Tancredo Neves, altura do nº1816, visando a possibilidade de instalação de 

composteira no local. A verificação se deu via Ofício nº 017/SUB-IP/GAB/2020. 

Dentre os temas abordados, a conselheira Susie reforçou sua intenção em colocar em prática 

um painel itinerante, tratando sobre a decomposição de materiais no meio ambiente. Para isso 

mostrou contar com a colaboração de todos.  

O encontro também serviu para oficialização da divisão dos grupos de trabalho entre os 

membros do CADES IP. A conselheira Denise precisou, então, se ausentar para cumprir 

obrigações acadêmicas, previamente informadas. 

A conselheira Fernanda trouxe à pauta a possibilidade de viabilizar a prática da permacultura 

na área anexa ao Parque da Independência. Afirmou que isso já havia sido passado ao gestor 

do Parque, sr. Vagner Spolon, mas que estava sem resposta por parte da SVMA.  

Outro ponto levantado por ela foram as árvores arrancadas no espaço e qual seria o objetivo 

final para a área. Ficou definido que a arquiteta responsável pelo projeto da área anexa seria 

convidada a participar da próxima reunião, visando apresentar o projeto para os conselheiros 

e sanar possíveis dúvidas. Ainda foi justificado que, apesar de estar na região administrada 

pela Subprefeitura, o local tem administração independente e que a decisão final sobre a 

questão da permacultura seria deles. 

Assessor de Gabinete da Subprefeitura Ipiranga, o sr. Cleuder de Paula foi apresentado aos 

conselheiros do CADES IP, como responsável pela Sala dos Conselhos, iniciativa da gestão, 

voltada à maior aproximação com os conselhos municipais e que teria espaço mobiliado 

destinado ao uso dos conselheiros. 

Em último momento, foi informado que as questões da praça adotada pela escola Giroflê 

Giroflá já estavam sendo avaliadas em conjunto pela Subprefeitura e pela escola; e tratou-se 

da possibilidade de implantação de novas rotatórias verdes na região, quais seriam os passos a 

partir da autorização da CET. 

 

NOTA: Por conta da pandemia do novo coronavírus, que suspendeu as reuniões presenciais 

dos conselhos municipais, visando evitar aglomerações, a presente ATA não teve as 

assinaturas dos conselheiros colhidas antes de sua publicação. 


