
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Fevereiro, realizada no dia 08 de 
Fevereiro de 2021, à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams. 

Estavam presentes na reunião: 

Rosiris de Fátima Gabriel; 

Lucas André Martins; 

Susilaine Aparecida Luna; 

Talita Ibrahin Barbosa; 

Ailton José Aguiar; 

Thiago Luiz Salvadeo Santos; 

Denise Ortolan Martins Alvarez; 

Débora dos Santos Candido Machado; 

Danilo Anholeto; 

Vania Telma Lacerda de Souza; 

Deise Medeiros Nunes Oliveira; 

José Francisco Armelin; 

Caroline Veronezzi Fernandes; 

Cleuder de Paula; 

Maralina dos Reis Matoso; 

Luiz Augusto Lima de Oliveira. 

 

Informes da Secretaria do Verde e Meio – Ambiente 

Maralina Matoso (Coordenação de Gestão dos Colegiados), iniciou se apresentando 
como representante dos CADES regionais e explanou sobre as reuniões e eleições 
durante a pandemia e confirmou o mandato dos Conselheiros até Dezembro de 2021. 

Foi elaborada a Portaria 47, publicada em Junho de 2020, recomendando o retorno 
das reuniões de forma online e prorrogando os mandatos dos CADES e Conselhos de 
Gestão dos Parques. 

70% dos CADES regionais conseguiram se reunir de forma remota e os cursos 
oferecidos para os Conselheiros também foram ministrados. 

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente está em planejamento para estudar sobre as 
eleições do 1º e 2º Semestres e cursos de educação ambiental. 

 

 



Jardim de Chuva (SEI nº 6039.2020/0003084-6 e 6039.2020/0003040-4) 

Foi convidado o Luiz Augusto (Coordenador de Obras da Subprefeitura Ipiranga) para 
falar sobre as obras do Jardim de Chuva na Praça Garcia Velho e em outros locais já 
propostos pelos Conselheiros. 

Está havendo um problema que solicitam jardim de chuva e o retorna como rotatória 
verde. 

Foi feito o convite para o CADES Vila Mariana para explicarem sobre o projeto piloto 
de arborização de calçadas no quadrilátero da horta da Saúde, ficaram de marcar uma 
apresentação para a metade do mês de Fevereiro. 

Foi enviado o convite para o Gabinete do Subprefeito da Sé para falar sobre o 
Programa Gentileza Urbana para poder entender melhor sobre o projeto. 

 

Zeladoria da Rua Gama Lobo – altura do número 500 ao 700 

A Rosiris explicou que a limpeza de calçada é de responsabilidade do proprietário do 
imóvel. Ficou de enviar a fiscalização ao local para autuação do proprietário. 

 

Praça Pinheiro da Cunha (troca do paralelepípedo por grama) 

Houve um equívoco por parte da Subprefeitura e a empresa irá retirar a grama e a 
terra da Praça a partir do dia 09/02/21. 

    

 

Abertura dos canteiros na Rua Arciprestes Ezequias (SEI nº6039.2020/0003422-1) 

Foi informado que a Unidade de Áreas Verdes irá fazer a vistoria do local no dia 
10/02/21. 

O laudo foi colocado no processo SEI. 

 

Pátio de Compostagem 

Levantamento de áreas pertinentes, os Conselheiros ficaram de passar os endereços 
que não foram aprovados para a verificação junto ao Cadastro da Subprefeitura. 

 



- Sabesp – Heliópolis; 

- Avenida Pres. Tancredo Neves, 1800; 

- Avenida Pres. Wilson, 3594; 

- Rua Tocantínia, altura 102. 

A Subprefeita ofereceu espaços para a implantação de hortas comunitárias, se os 
Conselheiros tinham interesse, o Lucas respondeu que precisa avaliar os locais para 
enquadrar projetos com a comunidade. 

A Susie solicitou convidar uma pessoa da Amlurb para sanar todas as dúvidas referente 
ao Pátio de Compostagem. 

A Rosiris sugeriu conversar com o técnico que implantou a área de compostagem da 
Subprefeitura Sé, para poder nos ajudar na questão de ter um espaço menor. 

 

Descarte de cocos no entorno do Museu do Ipiranga 

Estão buscando um caminho para a destinação dos cocos que podem servir de matéria 
– prima para fazer produtos que não agridam o meio – ambiente. 

Foi sugerido se a prefeitura poderia colocar uma caçamba para que as pessoas 
descartem os cocos e após uma empresa retiraria. Estão à procura de empresas que 
tenham interesse e utilizam esse material. 

Foi solicitado que os Conselheiros encaminhassem por escrito a solicitação para a 
Subprefeita encaminhar para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente que faz a gestão 
do parque. 

 

Coleta Seletiva 

É feita uma campanha educativa pela Subprefeitura, divulgando as datas e horários 
das coletas. 

A empresa Eco Urbis fez o trabalho de panfletagem nas ruas do bairro, informando as 
datas e horários da coleta seletiva e coleta comum. 

Projetos para desenvolver essa questão em escolas, incentivando a separação do lixo 
orgânico e reciclável. 

 

Comunicação entre Prefeitura e Conselheiros 

O que pode ser feito para melhorar esta comunicação, valorização de trabalho do 
CADES Ipiranga. 

 

Foram sanadas algumas dúvidas sobre o Jardim de Chuva com o Coordenador de 
Obras Luiz Augusto.  



Como solicitar uma verba pelo FEMA, uma vez que o Jardim de Chuva pode ser 
contemplado por esta verba. O Francisco irá trazer um representante do FEMA para 
esclarecer todas as dúvidas sobre o projeto. 

Foi feita a leitura da Ata do mês de Janeiro/21 e a mesma foi aprovada. 

A reunião foi encerrada às 20:00 hrs. 

 

 

 

 

 


