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CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/04/2016  

PRESENTES:  
Conselheiros: Coordenador dos trabalhos - Sylvia S. Leite, Roberto Ferreira e Maria 
Luiza De Oliveira César, Roberto Ferreira Costa.  

Como representantes do Poder Público: Eliana dos Santos Souza  (SUB S.A.) 
Convidados: Gleice Maria Vasconcelos  

PAUTA:  

1. Eleição 2016. 
2. Reeleição dos Conselheiros do biênio 2014/2016. 
3. Informes Gerais 2016. 

A reunião teve inicio às 9:30, horas 
 
Foram relatados informes pertinentes a eleição  2016, tratando-se de sugestão de alteração do 
calendário de da eleição pela Secretaria  do Verde  faça não termos tempo necessário para 
atender alguns artigos como 50% dos candidatos feminino. Ficou aceito a sugestão para dia 
05/06/2016, e as inscrições com inicio de 02/05/ à 13/05/2016 caso não tenha o numero de 
50% exigido por lei se prorroga por mais 10 dias. 
Foi passado o informe da necessidade de fazermos um grupo de organização da eleição  
composto por Sociedade Civil, onde foi citado nomes de Maria Dilma- Senac, Maria do Carmo –
Conselho Participativo, Jose Paulo – ex conselheiro participativo e Irmão de uma 
colaboradora, que ainda iriamos confirmar para publicação da portaria.  
O Cades recebeu uma ligação na pessoa da Eliana que reclamava de um restaurante da 
Chácara Santo Antonio qual pedi para a pessoa retornar para fazermos um Sac, oficializar  
passei o informe da reunião e a Maria Luiza falou que ela conhecia e que era mesmo como o 
cidadão relatava, Frangaria  cujo colou vasos na Faixa de rua dificultando o acesso dos 
cidadãos no passeio público. e consta escrito espaço publica. Rua Vitorino de Moraes, 337. 
Não foi tomado providência junto a fiscalização, mas eu Eliana  iria faze-lo após passar a 
reclamação para ciência do Coordenador que atua naquela região e conhece o local. 
Ficou acertado a portaria de prorrogação de mandato ate dia 05/06/2016 cujo SVMA já havia 
dado ciência. E as demais portarias faltavam o aval da Secretaria do Verde e ciência do 
Coordenador e Subprefeito para publicação. 
Em seguida, um rápido Informativo sobre Dengue, vaga do Conselho participativo que seria 
assumida pelo Conselheiro Roberto, reunião da rede. 
Sem outros assuntos a tratar,  encerrou os trabalhos às 11h e 35min.Eu Eliana dos Santos Souza 
secretariei. 
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Presidente do CADES/SA 


