
Reunião CADES IPIRANGA 

 GESTÃO 2022/2024 

ABR/2022  

No dia doze  de abril de dois mil e vinte e dois, seis horas da tarde, ocorreu a segunda 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. 

 

O interlocutor abriu a reunião, e já passou a palavra para o subprefeito Almeida, responder as 

solicitações levantadas pelo conselheiro Thiago; 

 

Sobre um representante da Enel, o subprefeito mencionou que a empresa não tem a 

obrigação de mandar representante para participar da reunião, porem se for alguma poda ou 

arvore especifica para deixar documentando através de oficio do CADES,  

Sobre o mapeamento fitossanitário das arvores, pode ser disponibilizado somente o que tem 

aberto chamados no 156, 

Sobre o desassoreamento do córrego Ipiranga, será feito pela subprefeitura uma parte, pare 

ser entregue até o bicentenário. 

Foi mencionado sobre a demanda de mau uso da água proveniente do lençol freático, foi 

explicado que todo prédio tem que fazer uma cisterna para o manuseio da água, ficando o 

compromisso de levantar mais informações para as próximas reuniões; 

Após o subprefeito responder algumas das solicitações o mesmo pediu licença da reunião, o 

interlocutor então continuou a reunião lendo a ATA do mês de março; 

O interlocutor, explicou a importância de ser feito oficio do CADES para algumas solicitações e 

demandas; 

A conselheira Susilaine, comentou sobre a lixeira da Rua: Joao Lanhoso, que estava falando 

com os moradores para ser feito um projeto da lixeira, e ser marcado uma data para a visita e 

iniciar as obras da lixeira; 

Foi falado sobre as 2 conselheiras que não tomaram posse, onde o interlocutor ficou de 

procurar uma resposta com a secretaria, logo após foi falado sobre a próxima reunião ser on 

line ou presencial, e ficou decidido por votação que será presencial no auditório da 

Subprefeitura; 

Foi mencionado sobre o curso de capacitação, onde alguns conselheiros não fizeram ainda o 

curso. Onde ficamos de ver uma nova data; 

E somente para constar em ATA, foi mencionado sobre a Participação do formulário para a 

Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental da Capital; e sobre o Curso Lei de 

acesso a informação dia 12/05 as 18:00; 



Foi pedido oficio para virar uma demanda sobre o jardim de chuva da Av do Cursino, e foi 

mencionado sobre os demais jardins de chuva para ser falado na próxima reunião; (Praça 

Garcia Velho) 

Sobre o Plantio de arvores, demanda do conselheiro Marcos, foi pedido para ser efeito oficio 

pelos CADES; 

Foi falado sobre mais 2 demandas que precisa de oficio pelo CADES, Poda de Arvore na Rua 

Colombo Florence, e estudo para retirada de eucalipto; 

Foi levantada a questão pelo conselheiro Marcos, para um possível chafariz na Rua Ainda, 

podendo ser estudado pela subprefeitura sobre a demanda; 

O conselheiro Nelson, levantou a hipótese de ser feito um novo grupo de trabalho e ficou 

decidido que seria votado entre os conselheiros; 

Conselheira Susilaine, falou sobre reunião do Grupo de Resíduos, onde mencionou sobre o 

pátio de compostagem que vão buscar informações com estancia maiores; 

Foi levantada a questão de trocas e colocações de lixeiras pelo Ipiranga, locais e endereços; e 

uma praça em especifico que as lixeiras foram retiradas e não colocaram novas; 

A Conselheira Susilaine, comentou sobre as arvores que são retiradas em frente residências, 

não serem replantadas, e ficou de ser falado mais sobre o assunto na próxima reunião; 

O conselheiro Thiago, reforçou o convite do curso da Lei de Acesso a Informação, que será no 

dia 12/05 as 18:00; 

 

O interlocutor agradeceu a presença dos conselheiros e lembrou sobre a próxima reunião ser 

presencial no auditório da Subprefeitura;  

 

 

 


