
 
 

A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de Abril, realizada no dia 12 de abril de 2021, 
à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft Teams. 

Estavam presentes na reunião: 

Adinilson José de Almeida; 

Susilaine Aparecida Luna; 

Thiago Luiz Salvadeo Santos; 

Débora dos Santos Candido Machado; 

Deise Medeiros Nunes Oliveira; 

Denise Ortolan Martins Alvarez; 

Lucas André Martins; 

Talita Ibrahin Barbosa; 

Vitor Alimari; 

José Francisco Armelin; 

Caroline Veronezzi Fernandes; 

Apresentação do novo Subprefeito 

O novo presidente do CADES Ipiranga iniciou a reunião virtual se apresentando aos 
conselheiros. 

Como participou do projeto de jardim de chuva na Praça Arvers, sugeriu fazer mais 
alguns na região. 

Propôs criar a Casa Sustentável, transformá-la em autossuficiente na geração de energia 
solar, para a entidade que ocupar o local não pague conta de energia, coletar água da 
chuva para utilizar na limpeza e banheiros e criar uma horta hidropônica. 

Uma entidade procurou a Subprefeitura Ipiranga próximo ao Ecoponto da Teresa 
Cristina, para instalar uma sala para oferecer reforço escolar para as crianças carentes 
da região. 

Na Rua Michele Príncipe, há um espaço na parte abaixo da fiação, de responsabilidade 
da ENEL e COHAB, as quais estão em tratativas para implantar um projeto de hortas 
comunitárias. 

Explicou que não poderá participar de todas as reuniões devido aos compromissos, 
porém se colocou à disposição para a parceria com o CADES. 

A Conselheira Susie, solicitou uma explanação do território, na visão da gestão pública, 
apontando as fragilidades do Ipiranga. 

 



 
 

Foi respondido através das prioridades: 

0 – Combate ao Covid; 

1 – Descarte irregular de lixo e entulho – revitalização dos pontos; 

2 – Limpeza de córregos – combate às enchentes. 

A remoção de árvores será feita em casos específicos, as podas serão realizadas bem 
como o plantio de novas árvores. 

Foi solicitado pelo Almeida uma reunião com os Subprefeitos que fazem divisa com o 
Ipiranga (Jabaquara, Vila Mariana e Vila Prudente), afim de conversarem sobre um 
terreno em uma das regiões para implantação do Pátio de Compostagem. 

A conselheira Denise solicitou o esclarecimento do Banco Municipal de Construção, o 
Almeida cogitou a ideia de implantação de uma usina que possa transformar os resíduos 
da construção civil descartados irregularmente em material para construir novas casas. 

O Coordenador Lucas falou sobre o Pátio de Compostagem e o Almeida respondeu que 
há a necessidade da visitação de um Pátio de Compostagem para verificar as 
características mínimas do terreno, opções de áreas para a verificação do local que 
possa ser implementado. 

Foi comentado sobre o aprendizado do Jardim de Chuva na Praça Arvers e questionado 
sobre a Subprefeitura Sé que consegue construir Jardins de Chuva, biovaletas, vagas 
verdes sem a necessidade de Emenda Parlamentar. Foi dado o exemplo do número de 
equipes disponíveis na Subprefeitura e orçamento de cada Subprefeitura. 

O conselheiro Thiago pediu para todos revisarem o Plano Diretor, alinhar com o 
Conselho Participativo Municipal e salientou sobre a importância da leitura do Programa 
de Metas. 

O Almeida agradeceu e se despediu e salientou sobre a parceria entre CADES e 
Subprefeitura Ipiranga. 

Plantio da Rua Arcipreste Ezequias e abertura de canteiros 

Devido ao grande volume de demandas, o serviço será agendado para o mês de 
Maio/21. 

Abertura de um canteiro na Rua Oliveira Melo 

O protocolo aberto foi finalizado pois feito incorretamente, fazer a solicitação de um 
novo plantio. 

Leitura Ata de Março/21  
Foi feita a leitura da Ata da reunião de março e aprovada pelos conselheiros presentes 
na reunião virtual. 
Foram feitas as considerações finais e a reunião foi encerrada por volta de 20:00hrs. 


