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São Paulo, 16 de agosto de 2016. 
 
 

CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/08/2016  
PRESENTES:  
Conselheiros: Chefe de Gabinete. Sr. Tadeu Dias Paes, os Conselheiro, Rodrigo Fittipaldi, 
Sylvia  S. Leite, Maria Luiza de Oliveira Cesar; Caroline Campos de Oliveira; Rosângela da Silva; 
André Luis de Oliveira Augusto(suplente) Gleice Maria Vasconcelos.  
Como representantes do Poder Público:  Eliana dos Santos Souza (SUB S.A.).   
Convidados: Estagiário do DGD-sul-Riod Dantas Lourenço 
 
PAUTA:  
 
1. PGIR,  Regimento Interno, Planejamento  dos trabalhos da Gestão, sugestão para sabatina 
evento o dia 23/08/2016. 
 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2016, deu-se inicio a reunião do biênio 

2016/2018 às 09h50min, na Subprefeitura Santo Amaro, Praça Floriano Peixoto 54 - 

Gabinete 3º andar, sala verde, com atraso de 20 minutos, sendo que iniciamos somente 

com dois Conselheiros  Rodrigo Fittipaldi e Rosangela  da Silva, e Eliana dos Santos, 

indicação do Poder Público, após  chegaram os demais  e continuou  a discussão com 

relação ao Regimento, foi alterada as reuniões mensais para a (1ª) primeira terça feira de 

cada mês  a partir  de 09/2016, quanto a indicação do Subprefeito fica indicada como sua 

Representante  Legal a Servidora Eliana dos Santos Souza RF. 627.437-4, e um Suplente 

a ser indicado, para Secretária, segundo a Conselheira Gleice, na Lei 14.887/09, fica um 

Conselheiro indicado pelo representante do Poder  Público, que deixou em aberto a 

indicação para escolha dos Conselheiros, com a opção de fazer a indicação ser rotativa, a 

cada seis meses, sendo assim ficou de ser indicado na próxima reunião. Iniciou-se uma 

explanação para os Conselheiros, pelo Sr. Chefe de Gabinete, quanto a PGIRS, deixando 

claro onde ele gostaria da parceria do grupo em uma das cinco ações do PGIRS, onde o 

grupo se manifestou à vontade, sobre um projeto com as escolas de alguns dos nossos 

distritos a escolher, ao plantio de arvores no entorno das Praças,  e a coleta seletiva, 

onde o estagiário do DGD- Sul se prontificou a fazer o projeto no único Conjunto 
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Habitacional do Distrito de Santo Amaro, para apresentar  possivelmente na reunião do 

Planejamento do PGIR. Sendo assim já temos escolhidos dois eixos para montar os dois 

(GTS) Grupos de Trabalho, onde serão planejados os trabalhos deste biênio com a ação, 

competência, prioridade, público alvo e territórios definidos. Ficou esclarecido quanto a 

Conselheira Ana Melanie Machado Lettry Leber em 8º lugar, que após contato dos 

Conselheiros por motivo de ausências desde a posse, deixou claro sua desistência do 

Grupo, por motivo de não conseguir participar das reuniões no período diurno, pois a 

mesma trabalha no horário comercial, Sendo assim fica vaga uma cadeira para que o 1º 

Suplente (Rogerio Garcia)  venha a ser o Titular, se for do seu interesse e se se mantiver 

no Grupo no Grupo,  uma vez que já está ausente por duas reuniões. Ficou suspensa a 

publicação até a próxima reunião para os ajustes do Regimento Interno. Para a próxima 

ficou pendente o ajuste do Regimento Interno do CADES Santo Amaro,  a indicação do 

Suplente Poder Público, que deve ser da Subprefeitura Santo Amaro, resposta dos ofícios 

enviados a SVMA, SEME, SMDH e SMC,  para indicação dos seus representantes para 

fazer parte do Grupo, conforme a Lei 14.887/09, nos seus Artigos 52 a 55. Assim deu-se 

por encerrada a reunião, às 12 horas, eu Eliana dos Santos Souza secretariei. 

 

 

Laercio Ribeiro 

Presidente do CADES/SA 

 

Tadeu José Aparecido Pinheiro Dias Pais  

                                                                Subprefeito Substituto SP/SA 


