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CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/10/2016  
 
PRESENTES:  
Conselheiros: - Roberto Costa Ferreira, Gleice Maria  de Vasconcelos, Rosangela 
Shamali, Rod Dantas André Luis de  Augusto, Caroline Campos de Oliveira Ana 
Cristina   e Sylvia S. Leite. 

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

PAUTA:  
 
 

A reunião teve inicio às 9:30 
 
Foram relatados informes pertinentes ao planejamento 2016, tratando-se de sugestão de 
alteração do calendário de reuniões – datas e horários. 
Em seguida, um rápido Informativo sobre os projetos e eventos do ano, como palestras para 
as Contratadas e II Fórum. 
O coordenador dos trabalhos Rodrigo Fittipaldi iniciou a reunião comentando sobre a 
importância da continuidade dos projetos de Educação Ambiental na região, destacando-se as 
ações realizadas pelo CADES nos eventos abertos à sociedade, abordando a cada encontro, 
uma temática absolutamente imprescindível à temática Sustentabilidade; E continuou 
ressaltando a importância destas ações no desenvolvimento sustentável regional, abordando 
diretamente temas como DESTINAÇÃO CORRETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS e PEGIR.  
A conselheira Sylvia abordou a importância dos projetos sobre os animais e a convidada 
Gleice abordou a importância de projetos urgentes sobre a preservação da cobertura verde da 
nossa região, citando como exemplo diversas árvores na região do Shopping SP Market que 
estão marcadas – possivelmente para corte, devido a obras que acontecerão no local, mas uma 
vez comentou o trabalho da Subprefeitura de Pinheiros, com o Cades e as empreiteiras. 
Em seguida houve mais algumas considerações a respeito do evento sugerido pela Nina Orlow 
sobre a implantação dos ODS e ODM PNUD – ONU Governo Federal Sociedade Civil e, para 
continuidade, aguardamos apenas o posicionamento da Associação Comercial de São Paulo – 
Distrital Sul sobre a disponibilização do auditório para esta realização. 
Será programado após as eleições no próximo biênio (mandato). 
 
Sem outros assuntos a tratar, o coordenador encerrou os trabalhos às 11h e 50min. Eu Eliana dos 
Santos secretariei. 
 
Laercio Ribeiro                                                          Rodrigo Fittipaldi 
Subprefeitura Santo Amaro                                                  Coordenador – Cades Regional SA 
Presidente do CADES/SA 


