
Reunião CADES IPIRANGA  

GESTÃO 2022/2024 

FEV/2022 

 

 

 

No dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, seis horas da tarde, ocorreu a primeira 

reunião ordinária mensal do Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 

Cultura de Paz da Subprefeitura Ipiranga – CADES IPIRANGA – Gestão dois mil e vinte e dois mil e 

vinte e quatro, reunião realizada on-line, pelo aplicativo Teams; 

 

1 -Os Conselheiros fizeram uma breve apresentação e o que esperam para a nova gestão do CADES 

22/24;  

2- Falamos sobres algumas pautas e sugestões, ficou decidido que as Reuniões serão mensais toda 

segunda-feira, da segunda semana de cada mês, da 18:00 as 20:00;  

3 – Foi feita uma pergunta pelo Conselheiro Nelson, sobre como anda as obras dos parques no 

Ipiranga, em especifico sobre o Parque Anexo, e Parque no Heliópolis, onde o Interlocutor Adriano 

Godoi , iria levantar informações e falar na próxima reunião;  

4 – Interlocutor falou sobre a assinatura do Termo de Posse, que ainda faltavam 5 conselheiros 

assinar; 

 5 – A conselheira Susilaine sugeriu mudanças no regimento interno, se prontificou fazer as 

mudanças e seriam votados para posteriormente ser publicado em Diário Oficial; 

 6 – O Interlocutor Adriano Godoi, ficou responsável em fazer a ATA, enviar no e-mail e pelo grupo 

de WhatsApp, após aprovação de ATA pelos conselheiros, se  faz a publicação em Diário Oficial;  A 

ATA, será lida sempre não próxima reunião;  

7 – A conselheira Susilaine, sugeriu para os conselheiros, trazerem pautas a cada dois meses nas 

reuniões, para que todos sejam comprometidos e participativos no CADES, O Conselheiro Ailton, 

sugeriu participações nas ações de plantio, ressaltou a importância de todos fazerem; A Conselheira 

Debora, ressaltou a importância da responsabilidade de todos os conselheiros que foram eleitos;  

8 – Os Conselheiros Milton e Ailton, sugeriram sobre a importância dos projetos como o Pátio de 

Compostagem e Jardim de Chuva,  

 9 - O interlocutor mencionou o total de Conselheiros na primeira reunião foram 14 no total; 

 10 – Ficou sugerido como uma das Pautas da Próxima Reunião, falar sobre o Pátio de 

Compostagem, sobre os Jardim de Chuva, 

 11 – A conselheira Susilaine levantou uma dúvida, sobre a questão de faltas de conselheiros, como 

seria a condição de colocar um novo conselheiro uma vez que todos foram eleitos, e também foi 

comentado sobre a ausência do Subprefeito Almeida no Grupo do WhatsApp, o Interlocutor se 



propôs a colocar o Subprefeito no grupo, e ficou de levantar as informações sobre a questão das 

faltas dos conselheiros;  

12- Foi falado  sobre fazer o  convite de Representantes nas reuniões e do Subprefeito;   

13 – O Conselheiro Nelson sugeriu sobre a próxima reunião ser presencial ou on-line, e ficou 

decidido que seria aberta uma votação no grupo de whatssap;  

14 - A conselheira Erika, ressaltou a importância do Subprefeito Almeida, nas próximas reuniões; a 

conselheira Debora, ressaltou a importância do Subprefeito responder as demandas do CADES, e 

falou da importância do CADES e da Subprefeitura serem aliadas;   

15 – O conselheiro Thiago, informou que o CADES IPIRANGA tem o e-mail próprio, onde pode 

mandar tudo no e-mail, e sugeriu traçar metas com os conselheiros para o biênio. 

 16- O conselheiro Milton, falou novamente sobre as reuniões serem presenciais ou on line, o 

Conselheiro Marcos optou pelas reuniões online por serem mais objetivas, ficou decidido que será 

feito a votação no grupo WhatsApp, após todas as reuniões será aberta uma votação no grupo do 

WhatsApp; 

 17 - O interlocutor Adriano Godoi, agradeceu a presença de todos os conselheiros, ressaltou a 

importância de se fazer um trabalho em conjunto; 

18 - Ficou decidido com Pauta da Proxima reunião: 

• Presença do Subprefeito Almeida; 

• Decidir sobre o Regimento Interno para ser publicado; 

• Falar sobre o Pátio de Compostagem; 

• Falar sobre os 2 parques em obras no Ipiranga; 

 

 

Adriano Godoi. 

 

 


