
CADES SANTO AMARO – ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 5/6/2014 
 
PRESENTES:  
 
Conselheiros: Subprefeito e Presidente do CADES SA Adevilson Maia, Valquiria Chiam Chum, Roberto Costa 
Pereira. 
Convidados: Larissa Spyker, Gleice e Fernando Revista Em Sintonia. 
 
Ausências: Devido a greve dos metroviários e das reuniões do PDE na Câmara realizadas ontem e hoje, não foi 
possível o envio da pauta e o comparecimento da maioria dos Conselheiros, assim todas as ausências ficam 
justificadas. 
 
A reunião foi iniciada as 10 horas com a notícia do Subprefeito que na próxima segunda-feira, dia 10/6, as 10 
horas, haverá reunião no Cades Central, localizado na SVMA, na Rua Paraiso, V. Mariana,  onde a Subprefeitura 
de Santo Amaro, com a contribuição da Arquiteta Cristina Antunes, vão apresentar projeto de Drenagem Alto 
da Boa Vista para solicitar a execução da obra com o fundo do FEMA. 
O projeto prevê a drenagem de águas de enchente, iniciando-se a captação no Alto da Boa Vista, na Rua Des. 
Elias Zarzur, passando por baixo da Av. Vereador José Diniz, no ponto de alagamento entre as ruas S. Sebastião 
até a Av. Prof. Vicente Ráo, passando pela Chácara Santo Antônio e indo desembocar no Córrego Severo Gomes, 
desembocando no Rio Pinheiros. O custo da obra é orçado em 8 milhões. 
Questionado, o Subprefeito informou que as obras não abarcam os Projeto Drenagem do Córrego Cordeiro.  
Ainda foi esclarecido que as verbas do FEMA podem ser solicitadas aos projetos relacionados ao Meio 
Ambiente. 
Ainda informou que o FUNDURB é relacionado ao potencial construtivo, porém está esvaziado, pois depende 
de verbas dos CEPACs que quase não tiveram investimentos este ano. 
A Subprefeitura tentou verba do FUNDURB para fazer a revitalização de trechos em Santo Amaro, mas o 
pedido que abrangia área da João Dias até a Praça Floriano Peixoto não foi aprovada justamente pela falta de 
verba. O projeto era de 4 milhões. Há outro projeto, com valor menor, de 1 milhão e 900 mil que está em 
andamento, aguardando resposta, para revitalização de outro trecho. 
 
Em seguida a Gleice leu algumas propostas para revitalização do Jurubatuba, como o contorno do Córrego  por 
meio de passarelas, iluminação, melhora na tela de proteção e a recuperação do canteiro central da Av. Nações 
Unidas que sofreu com podas mau feitas e precisa de paisagismo para melhorar o cenário do local. 
 
O Maia informou que pode solicitar a Ilume que faça a revitalização da iluminação do local. 
Quanto ao canteiro central ele pode até ser usado como um a praça linear no ponto entre o Senac e o acesso ao 
Largo do Socorro, pois é onde tem espaço pra isso. Para isso pode-se até pensar na eliminação dos bolsões de 
carros, ampliando o projeto paisagístico. A proposta pode ser feita ao FEMA, pois tem relação com o meio 
ambiente. Foi dada a proposta pelo Fernando para que os alunos de engenharia ambiental do SENAC 
apresentem um projeto para a praça linear, ja que a verba é da área ambiental. 
 A Valquiria ficou também de falar com o coordenador dos alunos de arquitetura. O Maia ressaltou que deve 
ser feito projeto abarcando a mobilidade, iluminação, local para exercícios, projeto paisagístico e etc., 
precificando o custo do projeto para ser apresentado ao FEMA com apoio da Subprefeitura. 
A Gleice ainda apresentou proposta para que se implante ciclovia interligando a Estação Jurubatuba na Praça 
Camafeu.  
O Maia disse que daria até para ampliar a ciclovia até a Igreja do Padre Marcelo e também a Praça Tuney 
Arantes e que o trajeto já inclusive havia sido pensado, passando por vias vicinais e que tem aproximadamente 
12 quilômetros. 
O Maia ressaltou que o projeto pode dar certo e que um dos exemplos disso era a revitalização da Praça Haruo 
Uoya que foi de iniciativa de conselheiros do CADES e com o apoio da Subprefeitura conseguiram que as 
empresas GVT/Elos investissem no projeto junto com os moradores. 
 
Por fim, a Valquiria informou que no final do mês teremos a apresentação dos trabalhos semestrais dos alunos 
do SENAC da unidade Eusébio Stevaux, que serão sobre a revitalização do Centro Histórico de Santo Amaro 
que é o tema do projeto dos alunos de arquitetura para conclusão do curso. 
O Roberto alertou que adotar os projetos dos alunos seria uma contrapartida pelo investimento que o Grupo 
Pão de Açúcar está promovendo melhorias nas instalações de Atletismo  do Centro Olímpico no Joerg Brueder. 
A Valquiria informou que teve uma reunião com o Iphan, DPH de Brasilia e USP focada na revitalização do 
Centro Histórico e estão surgindo projetos para esta finalidade também nestas entidades. 
 
 
Sem mais a reunião foi encerrada, 
 
Data Próxima – 3/7/14 ás 09h30min. 
 
 



Aprovada a Ata, 
Publique-se na página do site da Prefeitura de São Paulo - Subprefeitura de Santo Amaro 


