
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Janeiro, realizada no dia 11 de Janeiro de 2021, 

à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams. 

Na ocasião a Sra. Subprefeita do Ipiranga, Rosiris Gabriel, não pode comparecer devido à 

outros compromissos no Gabinete. 

Foi feita a leitura da Ata da reunião do mês de Dezembro e está pendente de aprovação dos 

Conselheiros. 

Estavam presentes na reunião: 

Susilaine Aparecida Luna; 

Talita Ibrahin Barbosa; 

Ailton José Aguiar; 

Thiago Luiz Salvadeo Santos; 

Denise Ortolan Martins Alvarez; 

Débora dos Santos Candido Machado; 

Fernanda Hernandes; 

Vania Telma Lacerda de Souza 

José Francisco Armelin; 

Caroline Veronezzi Fernandes. 

O calendário das reuniões do ano de 2021 foram definidas, sempre no horário das 18:00 ás 

20:00 horas, conforme descrito abaixo: 

08/02/2021; 

08/03/2021; 

12/04/2021; 

10/05/2021; 

14/06/2021; 

12/07/2021; 

09/08/2021; 

13/09/2021; 

11/10/2021; 

08/11/2021; 

13/12/2021. 

Melhor solução para a Rua Tamuatá x Rua Boiçununga 

Uma das pautas propostas pelo Ailton era a melhor solução para a Rua Tamatuá x Rua 

Boiçununga, foi explicado que antigamente era um ponto de descarte irregular de lixo e a 



empresa Locat, prestadora de serviços para a Prefeitura de São Paulo, fez a revitalização do 

local, nesta ação foi feito o plantio e pintura. Este serviço pode ser solicitado via aplicativo, 

portal SP156 ou pelo telefone 156. Abertura do asfalto para a permeabilidade e o plantio seja 

feito diretamente no solo. 

Outra demanda proposta pelo Ailton – Na Rua Epiacaba x Av. Marginal Direita Anchieta, local 

muito estreito e perigoso, instalação de gradil de proteção para maior segurança de pedestres, 

ciclistas. A Fernanda sugeriu que pode ser de competência da CET.  

Pátio de Compostagem (SEI nº 6039.2020/0003032-3) 

Sobre o Pátio de Compostagem o processo SEI foi encerrado com o parecer da Sra. 

Subprefeita, dizendo que não havia viabilidade para a implantação deste projeto no local. Foi 

solicitado pela Susie a participação de um representante da AMLURB para prestar os 

esclarecimentos sobre os terrenos que possam atender os requisitos para a implantação do 

Pátio de Compostagem e quais os benefícios que trazem para o bairro. 

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

Jardim de Chuva aguarda o parecer técnico da Subprefeitura Ipiranga, para depois encaminhar 

para a CET que também envia o parecer técnico. Há a necessidade de tomar cuidado para não 

entenderem como um projeto de rotatória verde. Foi sugestionado convidar os 

Coordenadores para que os Conselheiros conheçam cada um. 

EMEI Princesa Isabel (SEI nº 6039.2020/0003420-5) 

Foi falado sobre o Emei Princesa Isabel, foi explanado que houve a vistoria do local e haverá 

uma revisão da resposta enviada ao Processo SEI. 

Plantio e abertura de canteiros na Rua Arcipreste Ezequias (SEI nº6039.2020/0003422-1)   

O Processo foi encaminhado e está na Unidade de Áreas Verdes para o conhecimento e 

tomada de providências subsequentes. 

Os Conselheiros discutiram sobre um acordo de reuniões informais para discutirem melhor 

sobre os assuntos abordados nas reuniões ordinárias. 

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

 

 


