
A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês de junho,
realizada no dia 14 de junho de 2021,  à partir das 18h, através do aplicativo Microsoft
Teams.

Estavam presentes na reunião:

Arielli Margiotta

Susilaine Aparecida Luna;

Thiago Luiz Salvadeo Santos;

José Francisco Armelin;

Sr. Ailton

Sra.Deise

Professor Cazé

Talita

Foi respondido através das prioridades:

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 pela Susie uma reunião com os Subprefeitos que fazem divisa com o
Ipiranga (Jabaquara, Vila Mariana, Vila Prudente e Cidade Ademar Aricanduva e Locat
Gustavo), a fim de conversarem sobre um terreno em uma das regiões para
implantação do Pátio de Compostagem.

Porém Ficou fixado uma reunião será realizada com os representantes dos orgãos
estabelecidos. no próximo dia 6/07 as 10:00



A conselheira Denise solicitou visitar Recifavela e novamente as seguintes pautas.

PAUTA - REUNIÃO CADES IPIRANGA

1- PÁTIO DE COMPOSTAGEM

Visita e agendamento em aberto para junho e tentar articular os representantes das
subprefeituras ( Vila Mariana, Locat, Cidade Ademar, Jabaquara, Lapa, Vila Prudente
Aricanduva) de forma virtual para dar suas contribuições.

2-  EMEI  PRINCESA ISABEL

Solicitamos a algum tempo, vistoria para poda e remoção nas espécies arbóreas no
pátio da escola. Foi feita uma vistoria mas não foi feito o serviço ainda.

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.

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, este será viabilizado .

A Subprefeitura abre os canteiros, SVMA nos fornece as mudas e CADES Ipiranga vai
plantar 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.

Foi  reencaminhado no email do Subprefeito as fotos do local.

https://ipirangafeelings.com.br/2020/12/06/por-q

4- A subprefeitura Ipiranga frisou as atuações da semana ambiental nas redes sociais,
todas as ações em conjunto com Locat, Amlurb, inclusive o dia-a-dia pode ser
acompanhado pelas redes, é possível ver todas as revitalizações em diversos  pontos do
bairro, foi mencionado também o Muda Ipiranga, rede social bastante ativa.

5- Foi mencionado também a reunião com Maralina sobre as eleições do Cades e
supostas dúvidas, material para divulgação das eleições, redes socias, data das eleições

https://ipirangafeelings.com.br/2020/12/06/por-q


e novo formato de eleições online

6- O professor Cazé convidou a subprefeitura para visitar a Missão Ambiental  Ipiranga/
Helipa e conhecer o novo espaço Orquidário e complementou que foi muito produtiva a
reunião presencial no dia de hoje (14) com o subprefeito Almeida.

Plantio da Rua Arcipreste Ezequias e abertura de canteiros

Devido ao grande volume de demandas, o serviço foi agendado para o mês de
junho/21 e terá que ser remanejado para julho (data a confirmar).

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 20:00hrs.


