
CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/03/2015 
 
PRESENTES:  
Conselheiros: Subprefeito e Presidente do CADES S.A. Sr. Valderci Malagosini Machado, Coordenador dos 
trabalhos - CADES Rodrigo Fittipaldi, Sylvia S. Leite e Roberto Costa Ferreira. 
 
Como representantes do Poder Público: Andrea Cristhiane Martins Martini (DGD SUL), Ana Cristina Jimenez 
(DGD SUL), Ygor Alves (SMVA) e Canindé (SUB S.A.) 
 
PAUTA:  
1. Confirmação do planejamento anual  
2. Ciclo de Palestras – Educação Ambiental 
3. Ofício CADES à revista “EM SINTONIA” 
4. Arborização Regional 
 
A reunião teve inicio às 9:30 
 

Na primeira pauta discutida, já envolvendo também a segunda – os conselheiros definiram pela continuidade 
das ações de Comunicação e Educação Ambiental através de encontros periódicos com temas relevantes sobre 
a preservação ambiental. Foi escolhida a data de 30/04/2015 para a realização de novo evento público à 
comunidade. 
Também se definiu pela continuidade da estratégia de aproximação da Sociedade Civil através das mídias 
disponíveis e projeto de ações educativas bairro a bairro, abordando também Ações de Educação e Prevenção 
Ambiental; 
 

Sobre a terceira pauta, o coordenador apresentou o ofício que será encaminhado à revista “EM SINTONIA” 
referente à matéria publicada mencionando espécie arbórea que necessita de cuidados, matéria esta onde a 
revista faz algumas sugestões à subprefeitura sobre ações e aciona o CADES S.A. para colaborar; 
 

Abordando a quarta pauta, os presentes foram unânimes em requisitar apresentação dos procedimentos de 
poda que são adotados na região, bem como informativos técnicos sobre as equipes e engenheiros ambientais 
responsáveis. 
Inicialmente definiu-se pela solicitação da Sra. Denise – Engenheira Agrônoma da Subprefeitura de Santo 
Amaro ou alguém pelo departamento indicado para maiores esclarecimentos sobre o assunto, bem como o 
representante / responsável da UPJ (Unidade de Podas e Jardins). 
O coordenador fará então um ofício ao subprefeito com tal solicitação e também solicitando novo 
levantamento dos dados / pesquisa de estatísticas sobre podas e remoções na região para acompanhamento 
do conselho. 
O Sr. Roberto Costa Ferreira, conselheiro, informou sobre sua experiência na solicitação feita sobre poda à 
prefeitura e a boa qualidade do atendimento recebido. 
Também foi solicitada a convocação / convite de representante da Eletropaulo responsável pela coordenação 
de poda de árvores em fiação elétrica e afins, apresentando os critérios e métodos utilizados. 
 

O presidente CADES Sr. Valderci fez-se desta vez presente temporariamente devido a compromissos no 
gabinete e colocou-se à disposição para receber todas as solicitações e encaminhamentos necessários. 
 

Retomando o assunto já abordado em 01 de outubro de 2014 na reunião deste mesmo conselho (conforme 
ata), o coordenador – Sr. Rodrigo Fittipaldi sugeriu o desenvolvimento de projeto para cadastramento da 
vegetação arbórea regional – à época sugerido o desenvolvimento em parceria com a iniciativa privada e neste 
momento também em parceria com o Conselho Participativo, através da informação disponibilizada pela 
conselheira Sylvia de que a coordenadora dos trabalhos do conselho participativo também propôs tal ação na 
última reunião ocorrida. 
 

Abordando demais assuntos de interesse comum, o Sr. Ygor – representante da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente propôs reuniões itinerantes (em parques ou afins), mencionando o sucesso obtido nesta iniciativa 
realizada pelo CADES Pirituba. Após esta sugestão, o conselho decidiu analisar esta possibilidade e 
disponibilidade para a concretização. 
Também, por sugestão do Sr. Ygor e acatada por este conselho, será reenviado novo ofício às secretarias para 
que enviem seus representantes às reuniões deste conselho indispensavelmente. 
 

Abordado o tema referente à administração do Parque Severo Gomes, a informação obtida através das 
representantes da SMVA DGD Sul – Andrea e Ana, é que em aproximadamente 2 meses haveria a definição. 
 

Após sua fala nenhum assunto foi colocado e ás 12h a reunião foi encerrada, 
 

Sem mais a reunião foi encerrada, 
 

Data Próxima – 02/04/15 ás 09h30min. 
 

Aprovada a Ata, 
Publique-se na página do site da Prefeitura de São Paulo - Subprefeitura de Santo Amaro 


