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                                                            São Paulo, 09 de Agosto 2016. 

 

Em 08.07.2016, às 18 horas, no 1º andar, auditório, da Subprefeitura de 
Santo Amaro, Praça Floriano Peixoto, 54, foi aberta a Reunião de Posse dos 

candidatos eleitos no pleito do dia 26/06/2016. Estavam presentes os 
Conselheiros Sylvia S. Leite; Roberto Costa Ferreira; Maria Luiza de Oliveira 

Cesar; Caroline Campos de Oliveira; Rosângela da Silva; André Luis de Oliveira 
Augusto e Rogério Garcia. Ausentes: Rodrigo Fittipaldi e Ana Melanie Machado 

L. Leber. Deu se inicio com apresentação dos presentes, a mesa foi composta 
pelo Sr. Subprefeito Laercio Ribeiro, Sr. Júlio Cirullo Junior representando a 

SVMA-DPP, Srª Maria Dilma de Lima Martins, representando Sociedade Civil e 
Senac. Foi dada a palavra Srª Ana Cristina Jimenez, que parabenizou todos 

que compuseram a comissão eleitoral e grupo de apoio, para que o pleito 

corresse tudo bem nas conformidades, e passou a palavra ao Sr. Presidente do 
Cades, que agradeceu a todos pelo pleito, pela organização e pelos 

conselheiros eleitos, manifestando total apoio ao que lhe couber para o bom 
andamento dos trabalhos, passando a palavra para o Sr. Júlio que deixou claro 

o apoio e a dos seus colaboradores para a implantação dos trabalhos do grupo, 
agradecendo a equipe que atuou no pleito, logo em seguida, passou a palavra 

a representante civil Srª Maria Dilma, que por sua vez solicitou ao novo grupo 
mais empenho para os trabalhos da região com relação à coleta de lixo 

reciclável, se colocando à disposição com os alunos do Senac, empresa a qual 
ela representa. Por fim se iniciou a entrega do certificado de posse pelos 

representantes da mesa. Logo após deu-se por encerrada a reunião com a 
proposta de um representante da SVMA-DPP na primeira reunião, para  

explanação da legislação e do papel do CADES Regional. Após o termino, as 
20h, os presentes foram convidados a participar de um coquetel na sala ao 

lado direito do auditório no 1º andar. Eu Eliana dos Santos Souza secretariei. 
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