
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Dezembro, realizada em 14 de Dezembro 
de 2020, à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams.  

Na ocasião, a Sra. Subprefeita Rosiris Gabriel, compareceu e justificou que precisaria sair 
da reunião às 19:00 em virtude da Audiência Pública realizada no mesmo dia e horário. 

A Ata da reunião do mês de Novembro foi aprovada posteriormente pelos Conselheiros 
através do grupo no aplicativo WhatsApp. 

A Secretária Caroline iniciou a reunião explanando sobre o porquê o recurso de gravação 
da reunião não é possível e foi sugerido gravar os áudios da reunião para auxiliar na 
elaboração da Ata. 

Foi explanado também como funciona o sistema de Processos SEI da Prefeitura, no qual 
cada demanda deve ter o um número de processo diferente, criados posteriormente à 
reunião do CADES e podem ser acompanhados pelos Conselheiros através do site:  
http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx. 

O Cades Ipiranga solicitou o auxílio da Subprefeitura para orientação e/ou execução com 
equipe técnica, um laudo para poda de árvores dentro da EMEI Princesa Isabel e 
posteriormente a poda e manejo necessário das árvores que forem apontadas no 
mesmo. 

Como a situação é preocupante, há a necessidade de avaliação das árvores que foram 
plantadas ao lado de caixas de inspeção de esgoto. 

As raízes destas árvores invadiram as caixas por cima, sendo assim, não é possível 
colocar a tampa, permitindo com que ratos circulem durante o dia na escola. Além disto 
as águas servidas não conseguem passar pela tubulação, retornando e alagando o pátio 
entre a cozinha e salas de aula, obstruindo a passagem, causando mal cheiro e atraindo 
moscas. 

A Subprefeita respondeu que já estava verificando com a Unidade de Áreas Verdes e foi 
aberto um processo SEI Nº 6039.2020/0003420-5. 

Foi solicitado a abertura dos canteiros de 17 árvores na Rua Arcipreste Ezequias, altura 
do nº 281 ao nº 527, (lateral do Hipermercado Extra). Esta calçada tem largura de 3,20m. 
Foi sugestionado a abertura do concreto da calçada para que fique com uma largura de 
0,80 x 1,50. A distância entre um exemplar e outro é de 4,50 m. 
Atualmente estas árvores tem um canteiro em forma de triângulo de 0,60 cm x 0,60 cm 
x 0,60 cm, o que está sufocando as espécies ali plantadas.  

Há também a solicitação do plantio, no mesmo trecho de 17 novas mudas de árvores, 
em canteiros que já existem e estão vazios, pois as árvores ali plantadas morreram, 
sendo assim, há espaço para a plantação de novas mudas. Na última chuva houve uma 
perda significativa de árvores no bairro, e vimos que a maioria tinha problemas 
relacionados ao plantio, portanto, é uma excelente oportunidade para repor uma parte 
delas e melhorar as condições em que estão plantadas para que possamos ter o bairro 
arborizado, com mais permeabilidade do solo e árvores saudáveis. 

http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx


A Subprefeita irá averiguar a possibilidade da abertura dos canteiros e o plantio de novas 
mudas, foi aberto o processo SEI nº 6039.2020/0003422-1. 

Os Conselheiros do Cades Ipiranga irão fazer o convite para a participação do 
Subprefeito da Sé ou algum representante para explicar sobre o Programa Gentileza 
Urbana, Jardins de Chuva e Vagas Verdes, que foram implantados na região e há a 
intenção de fazer o mesmo na região do Ipiranga. 

A Ivete Cecília Marabello Festino, do Conselho Participativo Municipal, foi convidada à 
participar da reunião do Cades Ipiranga para falar sobre os projetos e plano de trabalho 
do CPM e de uma possível parceria entre os Conselhos para promover melhorias na 
região. 

Os Conselheiros discutiram sobre a verticalização do bairro, principalmente nos locais 
perto de estações de metrô. 

Foi discutido pelos Conselheiros sobre campanha eleitoral por servidor público e 
decidiu-se que mensagens de cunho eleitoral não devem ser enviadas no grupo do 
Cades. 

O departamento responsável pela fiscalização de obras públicas é a Coordenadoria de 
Planejamento e Obras, já a fiscalização de obras particulares é a Coordenadoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

Os Conselheiros também discutiram sobre a exclusão da Fernanda do grupo pelo Salim, 
todos defenderam a Fernanda e foram contra a atitude do Salim, achando um 
autoritarismo por parte dele, porém nenhuma sansão foi tomada. 

Os Conselheiros combinaram um encontro informal às 10:00 horas na Praça Garcia 
Velho para combinar ações e grupos de trabalho. 

A reunião se encerrou por volta das 20:00 horas. 


