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São Paulo, 10 de Janeiro de 2017. 
 
 
Aos 10 de janeiro de 2017 de 2016, às 09h30min da manhã deu-se início à reunião 
ordinária do grupo Cades de Santo Amaro, realizada no terceiro andar da sede da 
Subprefeitura de Santo Amaro. Presentes, a Sra. Gleice Maria Vasconcelos, o Sr. Rodrigo 
Fittipaldi, a Sra. Maria Luiza de Cesar, a Sra. Eliana dos Santos Souza, o Sr. Roberto 
Ferreira, o Sr. Josmar de Jesus dos Santos, coordenador da Biblioteca Belmonte, o Sr. 
Edson de M Bueno DPP1  Sr Riod Dantas Lourenço ; André Luís de O. Augusto Caroline 
campos de Oliveira, Ana Cristina Jimenez e a Sra. Sylvia S. Leite. 
Sendo em primeira apresentação dos presentes, logo após o Sr Edson da SVMA-DPP1 
deu um apanhado geral do que a secretaria vem fazendo para os CADES regionais e os 
Conselhos de parques  e como pegarão estes conselhos e parques e o que se pretende, 
Rodrigo fez uma retro das ações do CADES em meio ano de gestão 2016/2017 colou 
alguns projetos  para ouvir as opiniões dos demais , falou se do projeto da Gleice amigo 
da praça, Rodrigo pede que u verifique a possibilidade de pegar a contagem de arvores 
que o Arnaldo fez e possivelmente deixou no gabinete, para auxiliar nos novos projetos  
de replantio que iremos apresentar ao Sr prefeito regional. Gleice mantem a fala de 
convidar escolas e apresentar cartilha dos serviços que podem ser restados pelas 
crianças, apresentarem na pratica segundo Caroline trazer a escola mais próxima e 
aproveitar encontros que as escolas tenha como feira cultural para apresentar estes 
projetos para pães alunos e visitantes do evento escolar. Informes, tragam suas canecas 
que ficará na sala do CADES em armário aos meus cuidados, para não utilizarmos copos 
descartáveis, a visita na mecanizada carro para carro para 06 pessoas sendo que 
teremos que sair daqui as 8;00 horas e a visita será as 9;00 , os demais vão direto de 
suas residências, nas próximas reuniões trazer as Atas passadas para leitura e 
continuidade dos projetos e solicitações. Gleice passou copia do oficio encaminhado ao 
Senhor responsável Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Compensação 
Ambiental pela Câmara Municipal, mandar calendário das reuniões mensais de Santo 
Amaro para conhecimento do CADES Central Senhor Edson do DPP1, encaminhar 
relatório e  do laudo feito elo Conselheiro André da praça Floriano Peixoto, que esta com 
risco eminente segundo ele conforme seu laudo para as devidas providencias de STLP. 
Próxima reunião apresentar quais projetos incluindo o da Srª Gleice “ Amigo da Praça” 
dentre outros para iniciar  calendários dos trabalhos. Feedback da visita a Mecanizada, 
quais caminhos seguir , levantamento do processo da Cooperativa da Granja Julieta. 
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