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São Paulo, 07 de Fevereiro de 2017. 
 
 
Aos 07 de Fevereiro de 2017, às 09:30 da manhã deu-se início à reunião ordinária do 
grupo Cades de Santo Amaro, realizada no primeiro andar da  sede da Prefeitura 
Regional 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, Sr Riod Dantas Lourenço, André Luís de O. Augusto, Caroline Campos de 
Oliveira, Rosangela da Silva, Pamela Macedo da Silva.  
Ausência justificada. 
Sylvia S. Leite, Sr Rogerio. 
Foram colocados alguns projetos para serem encaminhados como, oficio para ciência do 
relatório da Praça Floriano para o Senhor Secretario do Verde e Meio Ambiente, foi 
colocado em votação ofício a respeito da Mecanizada e coleta de vidros não tenha sido 
submetido, tendo em vista que em 12/2016 foram pautados os eixos dos projetos que 
íamos colocar em pratica, como, Visita Mecanizada, educação ambiental nas escolas 
fórum verde sul em praça aberta e coleta seletiva dentro do prédio da Prefeitura Regional 
e ainda ODS e ODM.  Segundo a Gleice como o Contrato com a Eco-Urbis está para 
expirar esse é o melhor momento para sugerirmos essa inclusão e adiar qualquer 
providência a respeito é dar ao tempo uma desculpa para que isso não aconteça, mas 
ficou para serem analisados na extraordinária, ainda teve o oficio encaminhado pela 
Sylvia para CETESB  com cópia à Secretaria do Verde, pela importância no 
acompanhamento da qualidade do ar que respiramos em torno do Aeroporto de 
Congonhas . 
Próxima reunião apresentar quais projetos incluindo o da Srª Gleice “ Amigo da Praça” 
dentre outros para iniciar  calendários dos trabalhos. E levantamento processo da 
Cooperativa da Granja Julieta, para visita na Amlurb. 
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