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                       ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

                            CADES SANTO AMARO 

  

  

  

Em 03.11.2016, na sala de reuniões do Gabinete da Subprefeitura, na Praça 

Floriano Peixoto, 54,  foi aberta a reunião ordinária do CADES Santo Amaro, cuja 
reunião foi realizada fora de sua agenda normal, ou seja 1ª terça feira do mês e 
excepcionalmente às 09:00 horas para que inicialmente se discutisse os assuntos 

pertinentes às pautas do CADES e no segundo momento  se abrisse espaço para a  
inclusão dos preparativos para o Natal Iluminado a ser realizado no dia 17.12.2016. 

Presentes os conselheiros Roberto Costa Ferreira, Sylvia S. Silva, Rogério Garcia 

e Gleice Maria de Vasconcelos, o Sr. Antonio Carlos  Matias, da Secretaria de Cultura,  
Sr. Nelson Triunfo,  a Sra. Cremilda Alves Souza do DGD Sul representando o Verde e 

Meio Ambiente e do Sr. Luis Gusmão da AESAS, Roseli Gonçalves da Silva SIS-SA, 
Beatriz Wallenteim URSI-SA. 

Ausentes os conselheiros Maria Luiza de Oliveira Cesar (justificada ausência), 

Rodrigo Fittipaldi (ausência justificada), Caroline Campos de Oliveira (ausência 

Justificada) Rosângela da Silva e André Luis de Oliveira Augusto(ausência justificada) 
e Eliana dos Santos Souza, representada pelo Sr. Matias. 

Foram discutidas as pautas a seguir: 

1ª. Pauta: Discussão sobre o Natal Iluminado a ser realizado no dia 17.12.2016, 

cujo tema foi apresentado pela Subprefeitura de Santo Amaro, envolvendo o meio 

ambiente e a participação das escolas Alberto Conti e Lineu Prestes, que foi acatado e 
aprovado nesta reunião do Conselho.  

 Nesta ocasião, foi colocada e aprovada a proposta apresentada pela conselheira 

Sylvia, apresentando um projeto de colocar na Árvore de Natal mensagens com 
desejos dos próprios alunos, onde cada aluno receberia um cartão em forma de bola 
de Natal, nas quais eles manifestariam um desejo relativo ao meio ambiente, a 

exemplificar uma pista de skate perto de casa, uma praça com brinquedos, uma pista 
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de bicicleta, mais árvores etc e isso seria do futuro tomado como base para 
implementação de Projetos.  

Complementando a sugestão da conselheira Sylvia, o Sr. Matias sugeriu o uso de 

material reciclado para na confecção desses artefatos, que preservariam as 
mensagens em caso de chuva, permitindo a utilização de lâmpadas para iluminar a 

árvore. 

Ficou acordado que não se utilizaria árvore viva,  pois, como CADES, devemos dar o 
exemplo e ainda que se replante a árvore ela acaba por morrer, cabendo ao Sr. 
Matias as providências necessárias à obtenção da estrutura da Árvore que será 

decorada pelos alunos. Esses alunos serão escolhidos pela Diretoria das escolas. 

Também ficou acordado que não haveria distribuição de brinquedos. 

2ª. Pauta: Foi apresentado um abaixo assinado encabeçado pelos analistas de 

Meio Ambiente – AMA, pedindo a abertura de mais cargos para fiscal da Prefeitura que 
só conta com 22 agentes para toda a Cidade. O CADES acolheu a proposta e passou à 

coleta de assinaturas. 

Ainda foram discutidos outros assuntos, um dos quais, a criação do Via Parque, 
Operação Água Espraiada, onde a conselheira Sylvia tem atuado junto ao SMDU na 

conquista desse espaço.  

  

2ª. PARTE DA REUNIÃO - NATAL ILUMINADO: 

Na segunda parte da reunião estavam presentes Sylvia S. Leite, Gleice Maria de 
Vasconcelos, Sr. Matias e o Sr. Nelson Triunfo, da Secretaria da Cultura, a Sra. Beatriz 

da URSI Santo Amaro (Idoso), a Sra. Rose, da Supervisão Técnica de Saúde de Santo 
Amaro e Cidade Adhemar e a Sra. Sônia (Saúde e Economia Solidária) e o Sr. Luis da 
Associação Empresarial de Santo Amaro. 

Foi apresentada pela Sra. Sônia e o Sr. Luis a possibilidade da mensagem dos alunos 

não se restringir à questões ambientais, questão que já tinha sido discutida e 
aprovada no início da reunião do CADES qual seja a de envolver temas ambientais. 

A Sra. Sônia apresentou um modelo de enfeite feito com material reciclado que 

contempla a  sugestão da Conselheira Sylvia e do Sr. Matias. 

Os presentes ficaram de apresentar, cada um a sua proposta na próxima reunião no 
dia 10.11.2016, às 10 horas, sobre as atividades a serem implementadas no evento. 

O Sr. Luis da Associação Empresarial pediu que o número de alunos a participar do 

evento fosse definido para que seja providenciado os lanches. 
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Coral e som seriam ficaram a cargo do Sr. Nelson Triunfo. 

Com relação aos eventos a serem realizados há dois eventos um no dia 10.12 (Natal 
na Praça) , com reunião marcada para o dia 09.11.2016 e no dia 17.12.2016 (Natal 

Iluminado) com reunião marcada para o dia 10.11.2016. 

Pautas para a próxima reunião do CADES a definir. 

  

Eliana dos Santos Souza 

Representando o Presidente do CADES 

Sr. Laércio Ribeiro 

 

 


