
Reunião CADES IPIRANGA 

 GESTÃO 2022/2024 

MAR/2022  

No dia quatorze de março 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 -O Interlocutor Adriano Godoi abriu a reunião, falando sobre as pautas e comentou sobre a 

questão de as demandas serem feitas por oficio do Cades, e a cada mês será um conselheiro 

que fara as demandas junto com a subprefeitura, e foi sugerido ser por ordem de votação. 

2 -Foi falado também sobre como será feita a recolocação das 2 conselheiras que saíram, e o 

interlocutor ficou de procurar uma resposta com a Rute da Secretaria; 

3 – O conselheiro Nelson, colocou no grupo de WhatsApp, o número de votos que os 

conselheiros receberam na eleição; 

4 – O interlocutor leu a ATA do mês de fevereiro e foi aprovada após a leitura e será publicada 

em diário oficial; 

5 – O Subprefeito Almeida entrou na reunião, e começamos a falar das pautas que eram 

diretamente de competência da subprefeitura; 

6- Subprefeito Almeida falou sobre a principal pauta da reunião, Pátio de Compostagem; não 

tem terreno para tal demanda, estamos a procura e em tratativas; mas por enquanto não 

temos nomes e locais de terrenos, por se tratar de uma demanda antiga, o Pátio de 

Compostagem será a principal demanda do Cades; 

7- Conselheira Susilaine levantou a questão do Pátio de Compostagem, ter sido feito um 

estudo e ver se teria outra solução, uma vez que não tem área no Ipiranga; 

Subprefeito Almeida respondeu sobre a questão; 

Foi levantado pelos conselheiros alguns locais, para serem estudados para uma possível área 

de Compostagem, e ser levado a compostagem para dentro das comunidades; 

Possibilidade de fazer dois pátios menores de compostagem, por questões de não ter áreas 

maiores; 

Foi levantado a hipótese de áreas particulares, e áreas que serão destinadas futuramente para 

outro uso como habitação, entre eles o terreno que fica na Presidente Wilson; 

Foi levantado a hipótese de a Prefeitura custear algum espaço para fazer o pátio de 

compostagem, foi citado um espaço na Rua Abraão Mussa, um loteamento, onde foi citado 

que uma parte do lote não foi construído, podendo ser um terreno da prefeitura, será 

verificado pela subprefeitura; 

8 – Subprefeito falou sobre a outra pauta , que seriam os 2 parques em obra, Parque Anexo 

esta em andamento a obra e esta prevista para entrega em agosto de 2022,  e sobre o outro 



parque da Sabesp, se trata de uma obra do governo; onde o subprefeito reiterou que ali seria 

o espaço ideal para ser o pátio de compostagem, ecoponto, seria ideal porem é do Estado. 

9 – A Conselheira Susilaine, seguiu com a pauta da reunião e falamos sobre a Joao Lanhoso, 

antes de começar a pauta, o subprefeito ressaltou o tamanho da obra no Museu, e falou que 

tem obras em torno e já conseguiu parte dos recursos , Subprefeito voltou  a falar da pauta da 

Joao Lanhoso, falou que a gestão passada cedeu TPU para alguns comerciantes para ficar na 

área mencionada, porém ainda não o fizeram, terão um prazo para isso, caso não aconteça  

será retomada a área, falou sobre fazer uma lixeira de alvenaria no local mencionado e não 

container de lixo, explicou a diferença, se propôs em fazer a lixeira de alvenaria, Subprefeitura 

e Cades se propuseram de fazer uma visita juntos no local; Sobre a lixeira de alvenaria na João 

Lanhoso, o Subprefeito propõe uma parceria com os moradores, a subprefeitura entra com o 

material(cimento, blocos e areia) para a construção da lixeira, e os moradores arrumam algum 

pedreiro da região para fazer o trabalho com os custo de mão de obra sendo dos moradores. 

10 – Foi sugerido pelo Subprefeito de entregar os Certificados dos Conselheiros na Missão 

Ambiental, vamos combinar no grupo uma data. 

11 – O Conselheiro Marcos, falou sobre uma demanda de ser colocando Ypes na Rua Aida, na 

Vila Carioca, podendo ser feito por oficio do Cades; 

12- O Interlocutor continuou a reunião com a pauta do Regimento Interno, onde foi feita a 

votação on-line, onde a maioria votou a favor; e ressaltar que o regimento após votação foi 

publicado em Diário Oficial. 

13 -O interlocutor, deu continuidade na próxima pauta falando para os conselheiros votarem 

entre eles sobre os grupos de trabalho, onde começaram a votar e terminariam a votação no 

grupo de WhatsApp;  

 

 

 

Adriano Godoi 

 

 


