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Aos 07 de junho de 2017, às 09:30 da manhã deu-se início à reunião ordinária do grupo 
Cades de Santo Amaro, realizada no 1º andar (auditório) da sede da Prefeitura Regional 
Santo Amaro. Presentes as senhoras Eliana dos Santos Souza, Milvia Regina Vitor 
Rocha, Sylvia S. Leite, Rosangela da Silva e os senhores Rogério Garcia, Rodrigo 
Fittipaldi, Mateus Ferancini, Jomar J. Santos  e Roberto Ferreira. A primeira pauta foi 
referente à participação das escolas no III Fórum Verde. Ficaram finalmente confirmadas 
as escolas “Bosque”, pela conselheira Carolina e “E.E. Cel Domingos Quirino Ferreira”, 
por Mateus Ferancini. Cada escola contará com a participação de 8 alunos de FUND II, 
entre o 6° e o 9° ano. Mateus Ferancini leu aos presentes as especificações do “Curso 
sobre Educação Ambiental e Sustentabilidade” que será oferecido como prêmio aos 16 
alunos participantes do III Fórum Verde. O curso acontecerá no dia 8 de Agosto de 2017 
durante todo o dia nas instalações da UMAPAZ, no parque do Ibirapuera. Rodrigo 
Fittipaldi sugeriu a elaboração de um “ofício/convite” para ser entregue a cada aluno ao 
final de sua participação no Fórum. A respeito da organização da estrutura do III Fórum 
Verde, ficou então definido que: 80 cadeiras serão emprestadas pelo CCM (Centro de 
Cidadania da Mulher), da secretaria de Direitos Humanos; que o lanche (barrinhas de 
energia) será doado pela empresa Montevérgine; e que serão impressas 40 exemplares 
de camisetas (20 M e 20 G). Foi passada para assinatura dos conselheiros, petição que 
visa a instalação de um parque no antigo terreno da Telefunken, empresa alemã 
fabricante de rádios, televisores e componentes eletrotécnicos. Terreno este que fica 
localizado do lado da “mecanizada”. Rodrigo Fittipaldi destacou atenção para contradição 
no conteúdo do documento, relacionada à impossibilidade atual de captação de recursos 
financeiros para a desapropriação e transformação do terreno em parque. Petição deverá 
ser encaminhada como “sugestão” a Secretaria do Verde meio Ambiente senhor 
Secretario Gilberto Nataline. Ficou ainda definido que os conselheiro (a)s dos parques 
Severo Gomes, Cordeiro e Invernada serão incluídos nos grupos de Whatsapp e e-mails. 
Ficou para ser tratado na próxima reunião, a definição de uma data para a palestra de 
Patrícia sobre os 3 R, que terá como objetivo a informação e a capacitação de servidores 
ao projeto de “Coleta Seletiva no  Prédios  Sede”. Projeto este que faz parte da Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável. Eu Mateus Ferancini  secretariei e fiz a Ata, 
sendo que as 11horas deu-se por encerrada a mesma.  
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