
 

 

A reunião virtual do CADES Ipiranga do mês Pauta do dia 09/08 à partir das 18h, através do 

aplicativo Microsoft Teams. 

PAUTA - REUNIÃO CADES IPIRANGA –   

    Pátio de compostagem / Rafael da Alumb participará da reunião nos primeiros 30 min. 

Para nos dar um retorno sobre os terrenos apresentados 

    Rega e varrição de praças / 30min seguintes da reunião após a participação do Rafael, 

pedimos que seja convidado o responsável por este serviço para falarmos sobre a importância 

da cobertura vegetal e rega. 

    Jardins de Chuva – Os dois jardins que serão feitos com prioridade.  Data para abrir o 

asfalto. Doação de muda pelo CADES 

1º local - Praça Garcia Velho 

2º local – Rua Coronel Deraldo Jordão com a Rua Maria Bucalem Haddad 

Incluir na lista dos jardins de chuva o endereço da Rua Tamuatá esq. com Rua Boiçucanga. 

    Canteiros da Rua Arciprestes Ezequias, este serviço foi feito parcial. Onde tinha árvores os 

canteiros foram abertos e mais 4 canteiros sem árvores foram abertos, onde plantamos mas 

temos os outros canteiros para plantar que estão do mesmo jeito. O protocolo 156 foi 

finalizado sem o serviço concluído. 

Foi aberto um novo protocolo n. 27042173, para abertura de um canteiro onde foi plantado 

mas não tem a medida mínima. 

Também não foi feita a doação de mudas pela SVMA foi aberto um SEI conforme orientado 

pelo DAU 

    Plantio de Horquídeas no pátio da Subprefeitura Ipiranga dia 27/08 15:00 hs, confirmado e 

realizado na data . 

 

 

Foi respondido através das prioridades: 

Rafael Amlub respondeu as questões sobre terreno. 

 

 



 

As demais questões foram solucionadas incluindo aquelas apresentadas via SEI. 

 

As demais questões da pauta foram realizadas em tempo ágil  e dentro do prazo estipulado 

com registro nas conversas do grupo Cades Ipiranga. 

Os demais canteiros não há como pedir pelo 156 a abertura, FOI  feito junto com o pedido 

acima  e já será  aberta  um SEI para este serviço de abertura de canteiros. 

 

Foi ressaltado também a importância das eleições Cades e também foi mencionado como será 

o plantão no dia da eleição, onde a subprefeitura Ipiranga estará recebendo a população sem 

acesso a internet para a votação. 

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

na reunião virtual. 

Foram feitas as considerações finais e a reunião foi encerrada por volta de 19:50hrs. 


