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Ata da 4a. Reunião Ordinária

Local: Subprefeitura de Santo Amaro

Data: 28/11 /2018                                                      Horário: das 9h30 às 11h30

Participantes: conforme lista de presença anexa

I. PAUTA:

 1. Indicação de coordenador(a) e secretário(a) do Cades SA   

 2. Workshop “Recicla SAMPA”, com a participação da equipe da AMLURB

 3. Informes gerais

1. Indicação de coordenador(a) e secretário(a) do Cades SA

Cristina propôs ao grupo definir os conselheiros que assumiriam a função de 

coordenador(a) e secretário(a) no Conselho, sendo aprovadas as conselheiras Silvia e 

Maria do Carmo, respectivamente, esta última com apoio de Gleice. 

      2.  Workshop “Recicla SAMPA” 

A convite da Silvia, representando a equipe da AMLURB e da subprefeitura presentes (ver 

lista de presença), Tiago Areco apresentou o projeto-piloto que será realizado inicialmente 

em quatro subprefeituras, e a de Santo Amaro foi contemplada. O objetivo é sensibilizar 

os funcionários em relação às 17 metas propostas na plataforma 2030 da ONU. Como 

diretriz de política pública em âmbito municipal, visará campanhas educativas de 

conscientização sobre a importância da integração de todas as iniciativas em prol da 

sustentabilidade. 
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Claudia e conselheiros destacaram a importância de criar um elo com as cooperativas, do 

trabalho com o resíduo úmido, de rever o papel dos EcoPontos, que se encontram sem 

orientação ao usuário, e da regulamentação dos procedimentos da “Logística Reversa”, 

principalmente em relação ao descarte do vidro. Gleice sugeriu reunião para finalizar as 

ações.

Com relação ao material de divulgação submetido pela Silvia à aprovação do Conselho, 

Cecília e Ciara sugeriram alterar o termo “reciclado”, que deve ser substituído por 

“reutilizado” quando se tratar de procedimentos de compostagem. Por fim, foi definida 

para o workshop a data de 12/12, em dois períodos –  das 10 às 11h30, e das 14h30 às 

16h00. Nesse dia será realizada uma demonstração de compostagem doméstica  com o 

auxílio de uma composteira  eco-pedagógica. 

Trata-se de um projeto-piloto, e embora seja voltado somente aos funcionários do prédio 

da subprefeitura, é solicitada a participação dos membros do Cades SA.  

    3. Informes gerais

Item 1. Sobre a autuação por calçadas mau conservadas, retomada recentemente pela 

subprefeitura, a conselheira Cristina destacou os problemas gerados pela falta de 

informação e a necessidade de esclarecer os critérios utilizados pela fiscalização. Um dos 

problemas recorrentes diz respeito ao conflito no caso de árvores que “levantam” o piso. 

Sugeriu propor à subprefeita, Sra. Janaina, a retomada do programa “AÇÃO TOTAL”, por 

meio do qual, aproveitando as ações de zeladoria realizadas, os funcionários poderiam 

orientar a população quanto à manutenção dos passeios públicos.
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Item 2. Sônia destacou o evento “MEXA-SE”, realizado na UNIFESP. 

Item 3. Atendendo a ofício encaminhado pela Gleice, os representantes do gabinete da 

vereadora Soninha Francine, Alexandre e Andreia, destacaram a importância do trabalho 

das cooperativas. Gleice alertou mais uma vez sobre a separação de vidro, que não é 

feita na Central de Triagem. Foi proposta uma visita à Central de Triagem de Santo 

Amaro, ainda a ser agendamento.

Item 4: Foi lembrado, mais uma vez, que o whatsapp do grupo Cades SA somente deve 

ser utilizado para assuntos relevantes para todos os membros deste Conselho, e que 

tenham relação com as atribuições do Cades.

Item 5. Eventos (a serem divulgados pelo Cades SA)

 Silvia apresentou o evento a ser desenvolvido dia 9 de dezembro no Parque Suíço 

e no Parque do Chuvisco, com atividades de reciclagem e plantio. Maria do Carmo 

sugeriu que o trabalho do Cades SA seja divulgado nesse evento, 

 Maria do Carmo sugeriu que o evento acima seja divulgado no lançamento do livro 

“Mapeamento do Espaço de Brincar em Santo Amaro”, na DRE Sto. Amaro, na 

presença de 110 educadores.

 Curso sobre políticas de ação local: com base na Lei 16.817, de 02/02/2018, que 

criou a Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, a EMASP – 

Escola Municipal de Educação Pública de São Paulo – oferecerá o Módulo 2 do 

curso “Programa Cidades Sustentáveis e cidadania global – A Esfera Local” (Eixo: 

Planejamento, Gestão e Políticas Públicas). 

 II. ENCAMINHAMENTOS (e respectivos responsáveis):

 Resgate do Projeto “Ação Total” (Cristina) 

 Reunião para providências voltadas ao workshop na Subprefeitura de Santo Amaro 

(Silvia e Gleice).

 Realização do workshop, no dia 12/12 (Silvia).
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 Agendamento de visita à Central de Triagem (Maria do Carmo)

 

Obs.: Devido às atividades de final de ano, a próxima reunião foi antecipada, e será 

realizada excepcionalmente em uma segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018.

           

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária do 

Conselho do Cades SA. 

                                         ___________________________________________

                                                                         Silvia Berlinck

                                                      Coordenadora Cades Santo Amaro

                       De acordo.

                                       ___________________________________________

                                                             Janaína Lopes de Martini

                                                          Subprefeita de Santo Amaro

                                                  Presidente do Cades Santo Amaro


