
 
 

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

Estavam presentes na reunião: 

Rosiris de Fátima Gabriel; 

Susilaine Aparecida Luna; 

Thiago Luiz Salvadeo Santos; 

Débora dos Santos Candido Machado; 

Deise Medeiros Nunes Oliveira; 

Vania Telma Lacerda de Souza; 

José Francisco Armelin; 

Caroline Veronezzi Fernandes; 

Sergio Eduardo Hatsumura Hanasiro – representante da SVMA/FEMA; 

Rafael Golin Galvão – representante da Amlurb. 

Ao iniciar a reunião virtual a Sra. Subprefeita do Ipiranga explicou que precisaria se 
ausentar às 19:00 hrs devido à outra reunião. 

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

Foi feita a vistoria do local e o levantamento do plantio pela equipe de Áreas Verdes da 
Subprefeitura no início do mês de março. 

As remoções necessárias serão feitas, haverá o plantio de cerca de 17 árvores e os 
canteiros serão abertos. 

O serviço está na programação da Unidade de áreas Verdes. 

Pátio de Compostagem  

Contamos com a participação do Rafael Golin Galvão (representante da Amlurb) que 
esclareceu as dúvidas dos conselheiros presentes. 

Inicialmente o Pátio de Compostagem não seria somente para a região do Ipiranga, mas 
para as regiões ao redor como Vila Prudente, Vila Mariana, Jabaquara e Aricanduva. A 
Amlurb já está buscando e estudando áreas para implantação do projeto, inclusive na 
Vila Prudente já estava com a área, projeto e orçamento aprovados, porém houve uma 
discordância do entorno da região, não permitindo a continuidade do projeto. 

O tamanho da área viável seria de aproximadamente 5.000m², para poder atender os 
resíduos das feiras livres e de poda de árvores e grama do lote das Subprefeituras 
mencionadas acima. 



 
 

Com relação ao Pátio de Compostagem da Sé opera em parceria com o da Mooca, para 
poder atender todo o resíduo gerado na região central. 

Sugestão de união dos CADES para juntos conseguirem uma área para destinar para o 
Pátio de Compostagem que irá atender as regiões de Vila Mariana, Vila Prudente, 
Jabaquara e Aricanduva, trazendo um benefício para a cidade. 

Jardins de chuva (SEI nº6039.2020/0003084-6 e 6039.2020/0003040-4)  

Os processos foram analisados pelo setor de cadastro e posteriormente foram 

encaminhados para a Coordenadoria de Projetos e Obras, que dará andamento nas 

solicitações. 

Foi ressaltado que o último projeto de Jardim de Chuva, necessitou de uma Emenda 

Parlamentar para custear a obra, pois a Subprefeitura não tem como arcar com as 

despesas para a obra. 

Solicitação de reunião para o entendimento do que é Jardim de Chuva, foi solicitado 

enviar o pedido da reunião com a presença da CET, áreas verdes, engenheiros e 

representantes do CADES Ipiranga. 

Coleta de vidro, local, ecoponto, venda 

A Susie buscou uma empresa que compra vidros, dependendo da quantidade eles 

comprariam o vidro, iriam colocar o container no espaço da Missão Ambiental, porém o 

espaço é utilizado pelo Aquário de São Paulo. 

Haveria uma campanha nos bares e restaurantes da região para que as pessoas se 

sensibilizem com a questão do descarte correto do vidro, um material nobre e 

infinitamente reciclável. 

O pedido seria para colocar o container no Ecoponto da Teresa Cristina e a empresa 

coleta e compra os vidros descartados e o dinheiro seja revertido em projetos e selos 

distribuídos para os colaboradores da campanha. 

Foi solicitado um ofício do CADES Ipiranga para a Subprefeitura encaminhar para a 

Amlurb autorizar o recolhimento do material. 

Pedido de abertura de canteiro para plantio pela vizinhança de uma árvore na Rua 

Oliveira Melo, nº275 

Solicitar por ofício para encaminhar para a Unidade de Áreas Verdes. 

Apresentação do FEMA por Sergio Eduardo Hatsumura Hanasiro 

FEMA – Fundo Especial do Meio Ambiente 

O CADES deve estabelecer anualmente as diretrizes, prioridades e programas de 

alocação de recursos do FEMA. 



 
 

Diretrizes de 2020 – Áreas Verdes, Educação Ambiental, Cultura de Paz e Comunicação, 

Água, Mudanças Climáticas, Mobilidade, Consumo e Descarte Sustentável. 

A finalidade do FEMA é: 

➢ Uso Racional e sustentável de recursos naturais; 

➢ Manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental; 

➢ Pesquisa e atividades ambientais; 

➢ Controle, fiscalização e a defesa do meio ambiente. 

Contato Sergio: 

svmafema@prefeitura.sp.gov.br 

5187-0302/5187-0361 

Leitura Ata de Fevereiro/21 

Foi feita a leitura da Ata da reunião de fevereiro e aprovada pelos conselheiros presentes 

na reunião virtual. 

Foram feitas as considerações finais e a reunião foi encerrada por volta de 20:00hrs. 
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