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                                                            São Paulo, 13 de dezembro 2016. 

 

Aos 13 de dezembro de 2016, às 09h30min 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. Jomar 
Jesus dos Santos, coordenador da Biblioteca Belmonte, o Sr. Rogério Garcia e a Sra. 
Sylvia S. Leite. Primeiramente falou-se do assunto Natal na Praça, para o qual se tinha 
chegado a uma ideia conjunta que, posteriormente foi criticada e alterada por outros 
grupos de trabalho,  ocasião da última reunião,  reunião do Cades, ao final da mesma, 
quando a maioria dos membros do Cades já havia se ausentado. Para tanto a conselheira 
Sylvia questionou, que tem causado surpresa nas reuniões do Cades a presença de  
pessoas não constantes da  na lista de indicados, Nada contra a presença de pessoas 
que vem participar as reuniões são públicas, mas deve haver inscrição na pauta e 
também certa sequencia em termos de horários, pois não se pode, ao final das reuniões 
retomarem com oque havia sido decidido. O trabalho do Cades tem rendido frutos e o 
tema nos passado pela própria Subprefeitura de comemoração do Natal com algumas 
escolas públicas da região de foco na área "ambiental" árvore de natal na praça 
construída com material reciclado por alunos das escolas próximas, foi bem recebido por 
nosso grupo. Ao início daquela reunião foi acordado que o projeto de colocar na árvore de 
natal, mensagens com desejos dos próprios alunos sobre o tema ambiental seria 
interessante. Cada aluno receberia um cartão em forma de bola de natal e poderia 
escrever, por exemplo: "- Quero um Parque com uma pista de skate perto de casa", ou "- 
Quero poder vir de bicicleta até minha escola" ou 'Gostaria de uma praça com brinquedos 
perto de casa". Com tudo acordado vieram à nossa reunião pessoas de n outros 
conselhos e questionaram o tema (porque só meio ambiente e porque só as escolas). Foi 
o tema colocado e houve pleno acordo em torno disto. Nada contra juntar temas e 
enfoques, mas fica difícil ao final da reunião com tudo já acordado retomar tudo de novo. 
O tema escolhido foi este, pelo atual Cades - eleito - e novos temas poderão até ser 
englobados no futuro, mas o atual trabalho precisa enfoque desta gestão. O Sr. Roberto 
defendeu a ideia de que a função delegada de conselheiro do Cades confere a tomada de 
decisões e o que já havia sido decidido, já conotava a decisão  do Cades. A Dra. Maria 
Luiza também concordou.  Quanto ao evento de Natal, o Sr. Roberto afirmou ter 
participado do evento da Associação Comercial “Presépio Vivo”, em que ele não deixa de 
ser o Cades em termos de representação. Na sequência foi lida a Ata anterior e 
apresentado o Sr. Jomar, coordenador da Biblioteca Belmonte, indicado como 
representante da Cultura. Na sequência da pauta destacou-se o Pegirs, e a Sra. Gleice 
levantou a necessidade de se abranger mais condomínios é a Subprefeitura de Santo 
Amaro neste projeto e se o Sr. Tadeu eventualmente poderia continuar nesta 
coordenação. Foi respondido pelo Sr. Roberto, que na verdade trata-se de um programa e 
não de um projeto. Não há segundo a Sra. Eliana por enquanto um enfoque para esta 
coleta seletiva, segundo ela a Secretaria do Verde pegou esta questão do Pegirs, mas 
isso também, por enquanto, não esta caminhando. No entanto, no entorno da 
Subprefeitura de Santo Amaro a maioria dos condomínios já esta praticando a seleção de 
seu lixo, segundo ela. A Sra. Gleice falou dos Shoppings da região e também da 
possibilidade deles receberem lixo eletrônico. O grande problema segundo o Sr. Rodrigo, 
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nesta questão toda, é que na verdade, se trata de uma gestão de retirada, pois vidros não 
são reciclados e acaba-se ficando em 40% apenas indo 60% para o aterro. A rede Blue 
Tree, por exemplo, tem um grande problema com o descarte de suas próprias lâmpadas, 
segundo ele. A Sra. Gleice insistiu, que a ótica comercial precisa ser transformada em 
uma ótica ambiental, pois é possível sim dar outro destino ao lixo. Levantou-se então a 
questão, pelo grupo todo do Cades, de se chamar representantes da Coopermiti para 
uma reunião e ver que tipo de trabalho pode ser feito em conjunto. Pelo conselheiro Sr. 
Roberto foi levantado, que, através do Conselho Participativo já esta se providenciando 
um Ecoponto no Distrito do Campo Grande. Em se tratando do Conselho Participativo, do 
qual o Sr. Roberto faz parte, disse ele, que, o trabalho de manejo arbóreo encaminhado 
pela Sra. Gleice  foi apreciado pelo Conselho e que darão andamento, e que ele mesmo 
foi eleito para coordenar este projeto. Na sequência dos assuntos da pauta para 2017 foi 
decidido que será focado em um assunto para o grupo todo, sem a formação de grupos 
específicos de trabalho. Na ótica da Sra. Eliana, interessante seria focar por seis meses 
em um só projeto para fazê-lo caminhar. Por exemplo, o foco em cima dos contratos de 
poda, que apesar de serem solicitados pelo grupo Cades, jamais foram apresentados. As 
aulas sobre podas corretas para as equipes de podas insistentemente pleiteadas pelo 
Cades também sempre foram postergadas e inviabilizadas. Segundo o Sr. Rodrigo nesta 
nova gestão este problema com certeza receberá uma nova ótica. Neste teor falou-se dos 
trabalhos do Cades frente ao relatório oficial da CPI dos TCAs (termos de compensação 
ambiental) em que há o anexo formulado pelo grupo Cades, devidamente assinado pelos 
seus integrantes, notadamente quanto à questão de supressão vegetal no Parque dos 
Búfalos. A Conselheira Sylvia que consta das audiências da CPI (relatório oficial) falou de 
sua tentativa de reverter a situação no Parque dos Búfalos onde conforme a própria 
Cetesb, já houve até assoreamento na represa Billings. Voltando à questão das árvores a 
Dra. Maria Luiza levantou a questão de uma árvore derrubada por um caminhão e a 
possibilidade de cimentação do buraco remanescente. Segundo a Sra. Eliana poderá se 
proceder à cimentação para poupar pedestres. Já a Sra. Gleice, que visitou o local, há a 
possibilidade de alocação de árvore em outro local da calçada, por esta ser bastante 
espaçosa. Na sequência o Sr. Rodrigo comentou sobre o Fórum Verde deste ano, com a 
presença de crianças da escola pública e da Dra. Thaís da USP, que falou sobre o tema 
“Sustentabilidade na Cidade”, e que já deveríamos organizar o evento deste ano desde 
logo. A Sra. Sylvia perguntou sobre a possibilidade de se fazer uma peça de teatro sobre 
o tema meio ambiente no Fórum deste ano, mas o Sr. Rodrigo respondeu que o evento 
da Chácara é distinto do evento do Cades; o que pode ser feito é dar um tom artístico ao 
nosso evento no próximo ano, convidando-se artistas. O Sr. Jomar deu a ideia de se 
trazer livros ou pintar cordéis, o que foi benvindo pelo grupo. Falou-se dos cartazes 
trazidos pelo DGD em outra ocasião e da possibilidade de se obter lápis de cor para as 
crianças pintarem cordéis, elas mesmas no local. O Sr. Rodrigo falou da importância de 
se organizar realmente tudo com antecedência, para poder conseguir patrocinadores e 
comunicar também o novo Secretário do Verde com antecedência. O tema a seguir focou 
nos ODMs, e no trabalho realizado pela Sra. Nina Orlow. Comentou-se,  que as ações do 
Cades estarão voltadas para as metas principais e a Sra. Gleice lembrou que as ações 
precisam apenas ser comunicadas, e o que temos feito já está dentro deste enfoque. 
Passou-se a falar da vistoria técnica realizada pelo Sr. André, como biólogo do grupo 
Cades, relatório este que será passado para a Secretaria do Verde. A Sra. Gleice voltou a 
falar das podas incessantes, como no caso da Praça Stanislaw, podada duas vezes em 
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menos de um ano; disse, ainda, que a Secretaria de Obras esta expedindo autorizações 
neste sentido, o que não pode mais continuar. Por fim, já foi planejada a primeira visita do 
grupo Cades à Ecourbs para a segunda quinzena de janeiro de 2017, provavelmente no 
dia 17, ficando a primeira reunião do ano estipulada para o dia 10 de janeiro de 2017, 
sendo assim encerrada a reunião eu Eliana dos Santos Souza secretariei. 
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