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Ata da   11 a Reunião Ordinária 

 

Local: Subprefeitura de Santo Amaro 

Data:      31 /  07  /2019                                             Horário: das 9h30 às 11h30 

Participantes: conforme lista de presença anexa 

I. PAUTA: 

 1. Participação do CADES SA no Encontro Macrorregional Sul em 13 

de julho de 2019; 

 2.Participação do CADES SA na reunião do CONSEG Vila Joaniza 

realizado em 15 de julho de 2019 na sede da SBP Cidade Ademar 

 3.Plantios arbóreos de espécies nativas no canteiro centarl da Av. 

Interlagos pela GIOBBI via TAC - manutenções 

 4.  Inscrição do CADES SA na Virada Sustentável a se realizar entre 

os dias 24( 30 Oficinas no Parque do Chuvisco)  e  25 de agosto:  

Nome da atração: Um dia no Parque Protocolo da atração: 25946 

 5. Presença do coletivo Nossa Praça na reunião 

 6. Presença dos conselheiros do Parque Severo Gomes na reunião 

 7. Presença do representante do CONSEG Vila Joaniza, Sr. Michel 

 8. Árvores do território - pauta sugerida pela conselheira Gleice 

 9. Workshop Consumo Consciente realizado em 30 de julho na SBP 

Santo Amaro 

 10. Apresentação dos projetos das praças localizadas no território  

submetidos na Chamada Cívica do Vereador Police Neto 

 11. Organização das atas - CADES SA 

 Informes gerais 
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Item 1. A Reunião iniciou com a apresentação dos Projetos Chamada Cívica, 

Melhorias em Praças.  A proposta Praça Yervant foi apresentada pela Marília 

representante do CADES de Santo Amaro, que informou que o objetivo da 

“Chamada Cívica” é dar maior transparência às ações do Estado e favorecer 

uma justa distribuição dos recursos públicos, com menos desperdício e maior 

eficiência nos serviços prestados. Daí o interesse em participar da proposta, 

uma parceria entre a plataforma Praças e o vereador José Police Neto.  O 

espaço escolhido possui características de uma praça, pois oferece pista de 

caminhada, futsal, bancos, aparelhos de ginástica, brinquedos de play ground, 

mesas com tabuleiros, árvores entre outros, mas forma precária e abandonada. 

A proposta “Praça Yervant” busca construir um ambiente de convivência e 

convergência na comunidade contribuindo para o lazer, cultura, educação, 

vivência, a diminuição da violência e para a inclusão social. Para tanto foi 

sugerido a criação de uma quadra poliesportiva , um quiosque, cerca para 

parcão e reforma de brinquedos e paisagismo. Em seguida Sueli apresentou a 

proposta da Praça Laguna, local  perto das Águas Espraiadas onde havia uma 

casa de eventos e de repente virou um canteiro de obras. A comunidade foi se 

envolvendo, retirando entulhos e paralelamente verificaram como adotar a 

área. Organizaram e desenharam um projeto, onde as pessoas pudessem ir 

com as famílias, onde houvesse lugar para as crianças brincarem com 

balanços, com churrasqueira. Também foram incorporando o desejo de fazer 

uma horta. A Ciara participou também desse processo. Em mutirão, o grupo foi 

durante 3 anos responsável pela limpeza e manutenção da praça que é de uso 

público. Enquanto não era publicado em Diário Oficial o termo de adoção da 

Praça, o grupo foi providenciando a construção de um playground, onde as 

próprias crianças colaboraram na compra deste, vendendo brigadeiros. Uma 

empresa colaborou também para a realização de uma horta. Fizeram um 

evento para arrecadar fundos, cujo responsável Mauro Quintanilha, criador da 

horta do Parque Burle Max, colaborou no projeto. No momento, Sueli informou 

que ele está criando uma outra horta, na comunidade carente de São 
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Domingos. Em seguida foi apresentado o Projeto do Cordeirinho pela 

Conselheira Cristina, que resgatou o processo revitalização da praça, com 

canteiros, brinquedos e querem dar continuidade ao projeto, agora com mais 

espaços com sol, fontes, entre outros para acolher a comunidade. Resgatou a 

importância dos artistas de rua nesses eventos. 

Item 2. Parque Severo Gomes: Estiveram presentes no local, representantes 

do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes e a administradora Marcia. 

Trouxeram a preocupação com a “cratera” que se formou no parque. Estão 

preocupados com a erosão causada pelo córrego no parque, atualmente com a 

formação de uma cratera  que se expande a cada dia. Na reunião se 

encontrava o Sr Mauro chefe de Gabinete da Subprefeitura, engenheiro 

indicando a colocação de sacos de argila com cimento e linhagem, para 

impedir seu alastramento. A conselheira Cristina sugeriu um geólogo para 

analisar o problema e tomar as devidas providências. Foi sugerida uma reunião 

dia 14 de agosto às 10hs, com representantes da subprefeitura especializados 

no assunto de degeneração de sólo, para providências do problema do Parque 

Severo Gomes. 

Item 3. CONSEG Vila Joaniza- Jardim Consórcio: A Conselheira do CADES 

SA, Sônia esteve presente na reunião do CONSEG Vila Joaniza realizado em 

15 de julho de 2019, na sede da SBP Cidade Ademar.  Para a continuidade 

desta parceria, esteve presente em nossa reunião, o Sr Michel que aproveitou 

a visita para entregar um comunicado à Subprefeita Janaina, solicitando 

sempre um representante da subprefeitura nas reuniões de CONSEG. Brito, 

funcionário da subprefeitura que estava presente informou que sempre 

participou das reuniões, mas nesta última houve um mal entendido em relação 

à data e por isso faltou. Lembrou da importância da segurança para o ser 

humano, reportando-se à “Pirâmide de Maslow” Na base da pirâmide estão as 

necessidades mais urgentes, relacionadas às nossas necessidades 

fisiológicas. Já no topo, estão as realizações pessoais. Ou seja, de acordo com 
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Maslow, as pessoas só perseguirão suas realizações pessoais depois de 

resolver as necessidades relacionadas à fisiologia, segurança, 

amor/relacionamento e estima.  

Item 4: Eventos: Participação do CADES SA no Encontro Macrorregional Sul 

em 13 de julho de 2019; Plantios arbóreos de espécies nativas no canteiro 

central da Av. Interlagos pela GIOBBI via TAC – manutenções; Inscrição do 

CADES SA na Virada Sustentável a se realizar nos dias 24 no Parque do 

Chuvisco  e  dia 25 de agosto, no Parque do Cordeiro. Nome da atração: Um 

dia no Parque Protocolo da atração e Workshop Consumo Consciente 

realizado em 30 de julho na SBP Santo Amaro.  

Quanto aos itens: organização das atas  e árvores do território, pauta sugerida 

pela conselheira Gleice foram adiados para a próxima reunião, por falta de 

tempo e ausência da Conselheira Gleice na reunião. 

 II. ENCAMINHAMENTOS (e respectivos responsáveis): 

 Reunião dia 14 de agosto às 10hs para se tratar do assunto em relação 

do sólo, do Parque Severo Gomes; 

 Virada Sustentável: a ser realizado dia 24 no Parque do Chuvisco e 25 

no Parque do Cordeiro; 

 Procedimentos a serem tomados em relação à chamada Cívica “Praças” 

 

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

Ordinária do Conselho do Cades SA.  

 

                                         ___________________________________________ 

                                                                         Silvia Berlink 
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                                                      Coordenadora Cades Santo Amaro 

 

                       De acordo. 

                                       ___________________________________________ 

                                                             Janaína Lopes de Martini 

                                                          Subprefeita de Santo Amaro 

                                                  Presidente do Cades Santo Amaro 

 

 

 

 

 


