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São Paulo, 04 de Abril de 2017. 

 
Aos 04 de abril de 2017, às 09:30 da manhã deu-se início à reunião ordinária do grupo 
Cades de Santo Amaro, realizada no 3º andar da sede da Prefeitura Regional Santo 
Amaro. Presentes as senhoras Gleice Maria Vasconcelos, Eliana dos Santos Souza, 
Caroline Campos de Oliveira, Rosangela da Silva, Pamela Macedo da Silva, Margareth 
J.P. Souza e Maria Luiza de Cesar e senhores Roberto Ferreira, André Luís de O. 
Augusto, Rogério Garcia, Rodrigo Fittipaldi e Roberto Arantes. Ausências justificadas: 
Sra. Sylvia S. Leite. Convidados da SVMA: Sr. Edson Bueno, Sra. Maralina Matoso. 
Representantes da comunidade: Sr. Mateus Ferracini, Sr. Lucio Macário e Sr. 
Aparecido Gonçalves. A primeira pauta abordada foi uma rodada geral de 
apresentações, justificada pela presença de convidados da comunidade e 
representantes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Após apresentação, tratamos 
da segunda e única pauta - III Fórum Verde SP que acontecerá no dia 11 de junho de 
2017 - durante a realização da 13ª edição da festa SANTO ANTÔNIO DA CHÁCARA 
na Praça Ruy Amorim Cortez. Afinamos as necessidades e ficou assim determinado: 
distribuição de mudas a ser realizada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente em 
frente à tenda do Fórum, onde teremos a presença do Secretário Municipal do Verde e 
Meio Ambiente Sr. Gilberto Natalini e também confirmada presença do Prefeito 
Regional de Santo Amaro Sr. Roberto Arantes. Definiu-se também que a Sra. Eliana 
fará o ofício para associação dos Advogados Santo Amaro, após o Rodrigo enviar o 
modelo e coordenará as solicitações e  empréstimo das cadeiras pelo CCM - 80 
cadeiras e 04 mesas da prefeitura regional, bem como pessoal de apoio para ajuda em 
descarregar e ao final carregar as cadeiras e mesa no veículo de transporte. Mateus 
visitante propôs fazer uma competição entre as escolas com projetos da cidade saudável, 
estão sendo convidadas escolas que – em aceitando, apresentarão seus projetos e 
serão reconhecidas com um troféu de participação. Definiu-se também a realização de 
convites aos CADES Regionais da Zona Sul, ação que se rá coordenada pela Pamela 
do DGD-Sul. A Sra. Margareth verificará a possibilidade de brinde com patrocínio na 
entrada da tenda do Fórum e uma fruta para os convidados. A Gleice em conjunto com 
a Rosangela, ficaram responsáveis pela solicitação de lanches a serem distribuídos 
às escolas convidadas. Roberto se responsabilizou em convidar uma escola e 
providenciar patrocínio de água com a Olivia e também falar com a com a Debora Copic 
para colaborar na divulgação. As escolas convidadas participarão com alunos do Ensino 
Fundamental II e terão uma premiação de participação troféu Cades 2017. Rodrigo fará 
o convite para os palestrantes Dr. Paulo Saldiva e Dr. Eduardo Jorge. Edson da 
Secretaria do Verde fala sobre algumas duvidas levantadas pelo grupo sobre  
assuntos relacionados aos parques dentre outros temas. Somente comentado que 
teremos um evento dia 24/06/2017 com apresentação de alguns projetos do CADES.  
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As camisetas que usaremos no dia do Fórum estão sendo tradadas pelo Rogério que 
já conseguiu patrocínio para esta realização. Aguardamos apenas a definição de cor e 
tamanhos. Sendo assim encerrada a reunião as 12h00min horas, eu Eliana dos Santos 
Souza secretariei. 
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