
 

 

A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de MAIO, realizada no dia 10 de maio 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; 

Ailton Aguiar 

Francisco Armelin 

Arielli Margiotta 

A pauta iniciou com a saudação do subprefeito Adinilson Almeida e transcorreu com a 
mediação da nova interlocutora Arielli Margiotta. 

Registramos também problemas técnicos na plataforma Microsoft Teams, que gerou atraso e 
também problemas de conexão, entre áudio e imagem. 

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

 

PAUTA - REUNIÃO CADES IPIRANGA – 10/05/2021 

1- PÁTIO DE COMPOSTAGEM 

Visita: Temos uma data para nos programar e ver quem pode? Qual pátio seria? 

Reunião: Há um planejamento para uma reunião com os CADES interessados e seus 
respectivos subprefeitos? Temos uma data? 

 

 



2- EMEI PRINCESA ISABEL 

Solicitamos a algum tempo, vistoria para poda e remoção nas espécies arbóreas no pátio da 
escola.  

No final de março foi retirada uma árvore que caiu sobre o telhado porque era emergencial, 
mas há vários problemas, conforme consta em pautas anteriores e solicitações. 

Árvores que entopem o esgoto alagando o pátio com águas servidas e não permitindo que as 
caixas de esgoto sejam fechadas, ocorrendo a circulação de roedores nos locais de lazer das 
crianças. 

Gostaríamos de pedir uma atenção e um retorno sobre essa demanda. 

3- PLANTIO NA RUA ARCIPRESTES EZEQUIAS 

Protocolo 24151877 e SEI 60392020/0003422-1 

Na última reunião entendemos que este assunto não pode ser prioridade por conta do custo 
para este serviço. 

No entanto gostaria de propor fazermos este plantio em parceria SVMA, Subprefeitura e 
CADES Ipiranga. 

Subprefeitura abre os canteiros, SVMA nos fornece as mudas e CADES Ipiranga vai plantando 
de tal forma que não gere aglomeração, talvez 3 a 4 mudas por final de semana com poucas 
pessoas. 

O objetivo do CADES Ipiranga é fazer a prevenção e reposição, de olho não apenas no meio 
ambiente, mas também na questão de verbas destinadas a serviços emergências que custam 
mais do que os serviços de manutenção. 

Segue um texto do conselheiro Lucas do Muda Ipiranga, para ilustrar essa questão. 

Vamos reencaminhar no email do Subprefeito as fotos do local. 

https://ipirangafeelings.com.br/2020/12/06/por-que-as-arvores-caem/ 

4- JARDIM DE CHUVA 

Informe sobre os encaminhamentos e status dos projetos encaminhados 

5- REGIMENTO CADES IPIRANGA 

Solicitamos a leitura do regimento do CADES Ipiranga, e levantada a presença dos 
participantes nas reuniões anteriores, para que na próxima reunião de junho/2021 possamos 
como conselheiros darmos nossa contribuição para decidir sobre as faltas não justificadas e a 
importância de permanência ou desligamento do CADES Ipiranga para quem não tem 
participação efetiva. 

 

Foi respondido através das prioridades: 

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

2- Dificuldades com o 156 



3- Relatório do Jardim de Chuva já disponível no site. 

4- Visita técnica para reconhecimento do Pátio de Compostagem nos bairros vizinhos que será 
agendada até o final do mês, com devolutiva de data e horário no grupo de whatsapp Cades. 

A conselheira Vania solicitou o a atuação da subprefeitura no mutirão verde, onde foi 
solicitado a abertura de canteiros para o plantio de novas mudas. 

O Coordenador Lucas falou sobre o Pátio de Compostagem e mais uma vez explanou sobre a   
importância do relatório do jardim de chuvas. 

Foi relatado também pelo Ailton Aguiar o excelente atendimento clinico prestado a ele pelo 
Hospital do Ipiranga, onde ele manteve-se internado durante 38 dias em decorrência da Covid-
19. 

Foi solicitado pelo Thiago que ficasse registrado em ata a dificuldade que ele enfrentou para 
ingressar na reunião via teams. 

Foi solicitado também  pelo Lucas que Maralina Matoso retirasse o nome da conselheira  
Fernanda do quadro de conselho 

Conselho Participativo Municipal e salientou sobre a importância da leitura do Programa 

de Metas. 

Leitura Ata de Maio/21 

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

na reunião virtual. 

Foram feitas as considerações finais e a reunião foi encerrada por volta de 19:40hrs. 


