
CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 3/7/2014 
 
PRESENTES:  
 
Conselheiros: Subprefeito e Presidente do CADES SA Adevilson Maia, Rodrigo Fittipaldi, Sonia Felipone, 
Roberto Costa Pereira, Maria Luiza de Oliveira César 
 
Convidados: Larissa Spyker – Rede Santo Amaro e CPMSA e Gleice Maria Vasconcelos 
 
Faltas Justificadas: Olivia A. A. Macedo Costa - Coordenadora 
 
 
 
PAUTA:  
 
1. Posse dos novos conselheiros: Evento da posse e entrega dos novos certificados 
2. CPMSA – Projetos CPOP - SEMPLA 
3. 3ª Caminhada Cultural da Rede Santo Amaro 
 
 
Reunião teve inicio às 9:50 
 
Os Conselheiros reunidos decidiram que o evento da posse dos novos Conselheiros eleitos ao Cades de Santo 
Amaro será realizado no dia 4 de setembro de 2014. 
Foi formada comissão para realização do evento com os membros Rodrigo Fittipaldi e Sônia Felipone. 
A comissão organizadora ficou de enviar ofício ao Everaldo do SESC, ao Clube Transatlântico e ao Reinaldo do 
Banespa para verificar a disponibilidade de seus auditórios para a realização do evento. 
O Rodrigo verificará a disponibilidade de trazer um Evento Cultural para se apresentar no dia. Foi ventilada a 
ideia de um violeiro que toca o Hino Nacional. 
 
A Larissa ficou de verificar com a Milena como fazer os certificados. 
 
A Larissa informou que o Conselho Participativo Municipal  deve apresentar, por intermédio do CPOP, três 
projetos para que sejam prioridade do Plano de Metas para a região. O CPMSA elegerá três projetos, um de 
cada distrito (Campo Belo, Campo Grande e Santo Amaro) e ele será introduzido no plano de metas e 
adicionado ao orçamento para o próximo ano. Os distritos de Santo Amaro e Campo Grande já tem dois 
projetos, que, se aprovados em reunião do dia 14/7, serão encaminhados pelo CPOP. Os projetos são, 
respectivamente, a revitalização do Eixo Histórico de Santo Amaro, feito pelos alunos de arquitetura do SENAC, 
com apoio da Rede Santo Amaro e da Conselheira Valquiria Chiam Chum e a construção da UBS de Campo 
Grande. 
 
 A 3ª Caminhada de Cultural de Santo Amaro, realizada pela Rede Santo Amaro será no dia 17/8, com 
concentração na Casa de Cultura às 8 horas da manhã, saída prevista para às 9 horas.  
 
DIVERSOS –  
 
Maia comunicou que sairá do cargo de Subprefeito de Santo Amaro e, consequentemente, da presidência deste 
Cades e em seu lugar virá outro Sub, engenheiro de carreira como ele é. 
A publicação desta decisão ainda não foi realizada até o fechamento desta ata. 
Todos os conselheiros agradeceram a imensa ajuda dele ao longo do período em que ficou no cargo e 
desejaram votos de felicidade e prosperidade no próximo cargo que ocupar. 
 
Em Julho haverá a inauguração da Central Mecanizada da Miguel Yunes 
 
Após sua fala nenhum assunto foi colocado e ás 11h45min a reunião foi encerrada, 
 
Sem mais a reunião foi encerrada, 
 
Data Próxima – 7/8/14 ás 09h30min. 
 
Aprovada a Ata, 
Publique-se na página do site da Prefeitura de São Paulo - Subprefeitura de Santo Amaro 


