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Ata da  6a Reunião Ordinária 

Local: Subprefeitura de Santo Amaro 

Data:   27 / 02   /2019                                               Horário: das 9h30 às 11h30 

Participantes: conforme lista de presença anexa 

I. PAUTA: 

       1º )Feedback do Workshop de coleta seletiva na Subprefeitura de Santo Amaro 

(avaliação, continuidade do trabalho e impacto residual local, etc). 

      2º) Veículos de Comunicação do CADES– facebook Marília, site  

3ª)    Participação do CADES na ação do Plantio Global 17/03- Vila Mariana: 

 

       4º)    Plano de Educação Ambiental – Apresentação do Projeto “Um dia no 

Parque”-  

dia 24 de março de 2019 no Parque do Chuvisco das 10 às 14hs  

 

      5º) Treinamento do CADES, com apoio da UMAPAZ, para realizar manejo básico 

de vegetação e controle de infrações relativas às podas/remoções arbóreas 

 

      6º) Aprovação das Atas das Reuniões: de 30/01/2019 e de 06/02/2019 com 

ratificação da mudança do logotipo do CADES SA e da inclusão do logotipo dos ODS. 

 

      7º) Participação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente SVMA – Pâmela 

 

      8º) Convidar a SABESP para a 6ª reunião do CADES.  

 2. Participação de Michele SVMA, Kátia da DRE Sto Amaro e Rogério 

Peixoto – CADES Cidade Ademar 

 3. Informes gerais 
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1. Feedback do Workshop “Recicla SAMPA” de coleta seletiva na sede da 

Subprefeitura: foi avaliado positivamente o evento, com grande participação 

dos funcionários, que saíram motivados para dar continuidade ao trabalho. 

Será avaliado pela equipe da subprefeitura o impacto residual local e propostas 

de continuidade. O próximo trabalho será realizado nos parques municipais por 

meio do Projeto “Um dia no Parque” para posteriormente nos prédios da 

Educação e Saúde. Michele de SVMA informou que a quantidade de resíduos 

aumentou no município e no que se refere ao descarte falou da importância da 

divulgação dos ECOPONTOS de coleta por região. Cristina informou que o 

espaço na Vicente Rao que é voltado aos moradores, tem sido utilizado por 

empresas superlotando sua capacidade. Michele apresentou a proposta sobre 

um encontro entre os 32 polos de Educação Ambiental, coordenados pela 

AMLURB. Foi sugerido a construção de compostagem no próprio ecoponto e 

Michele levantou a importância do CADES em rever seu regimento interno e 

conhecer o contrato das concessionárias e, se necessário propor mudanças no 

regimento. Sônia falou da importância das cooperativas no local e de recursos 

financeiros para a Educação Ambiental.  

2. Quanto aos veículos de Comunicação do CADES Marília criou uma página no 

facebook e a Jaira do gabinete informou a dificuldade em abrir o site durante o 

trabalho. Informou que será atualizado em breve.  

3. Convite ao grupo para a ação do Plantio Global 17/03- Vila Mariana. Cristina 

solicitou mais detalhes sobre o evento como sua concepção, impactos, etc.  

4. Plano de Educação Ambiental – Projeto “Um dia no Parque” terá início dia 24 

de março, no Parque do Chuvisco. A proposta baseada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no Plano de Metas do Conselho 

Participativo da Subprefeitura de Santo Amaro envolverá os 4 parques da 

região: Chuvisco, do Cordeiro, Invernada e Sevério Gomes. Com o apoio dos 

administradores teremos 4 encontros durante o ano, coordenados pelas 

conselheiras. Serão apresentados temas relacionados às estações do ano com 

o objetivo de se construir valores sociais e conhecimentos voltados à 

conservação do meio ambiente. A intenção é de se fazer parcerias com 

escolas. 
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5. Cristina apresentou uma proposta de treinamento do CADES, com apoio da 

UMAPAZ, para realizar manejo básico de vegetação e controle de infrações 

relativas às podas/remoções arbóreas. Para isso deverá ter treinamento sobre 

manejo básico de vegetação (parceria com a sociedade civil) para observação, 

comunicar ocorrências, divulgar material de orientação e de proteção 

ambiental.  

6. Foram aprovadas as Atas das Reuniões: de 30/01 e de 06/02 com ratificação 

da mudança do logotipo do CADES SA e da inclusão do logotipo dos ODS. 

7. Em seguida Sônia falou sobre a importância da participação de um 

representante da SABESP, para a próxima reunião. Com as chuvas nesse 

período, não se justifica o fechamento da água às 22hs, uma vez que quando 

volta vem com muita pressão e barrenta. Também tem ocorrido muitas 

enchentes na região e precisamos de informações sobre a atual rede pluvial de 

Sto Amaro. Cristina levantou a importância de se ter mais áreas para manter 

água permeável. “Precisamos olhar a cidade de forma mais generosa”. 

     

3. Informes gerais 

Item 1. Kátia da DRE Sto Amaro informou sobre o trabalho de parceria DRE e Parque 

do Chuvisco. Além do Recreio nas Férias em continuidade em julho, o Secretário da 

Educação aprovou a realização de 30 oficinas no local, com a proposta de se estender 

a jornada de estudos dos alunos da EMEF Ministro Calógeras. Um dos objetivos desta 

ação é de se tirar as crianças da rua e permanecer mais tempo nas escolas. 

Solicitamos que entre as oficinas, sejam realizados trabalho sobre o Meio Ambiente 

Item 2. Pâmela informou sobre a intenção de se plantar 200.000 árvores em São 

Paulo, sobre orientação de engenheiros agrônomos. Na própria subprefeitura, no 

sexto andar podemos contar com Carlos Alberto e Paulo, que são os responsáveis 

pelo plantio em Santo Amaro. Para maior conhecimento Michele sugeriu conhecer o 

contrato de plantio vigente, para em seguida, encaminhar sugestões de mudanças na 

legislação, como maior autonomia da sociedade civil nesse trabalho, a participação 

das concessionárias, etc. Para isso, CADES deverá protocolar na subprefeitura o 

pedido e este encaminhado à SVMA. Uma outra sugestão é de se verificar com a GDV 
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da subprefeitura, quais são as escolas e locais públicos que necessitam do plantio de 

árvores, etc. Sobre o documento já encaminhado pela Cristina, Michele sugeriu que 

CADES agendasse com Ravena de SVMA para tratar do assunto e Cecília sugeriu 

que assim como a legislação de parceria pública privada, (projeto zeladoria da praça) 

para manejo em praças, que seja ampliado para outros espaços do município. 

Item 3. O representante do CADES de Capela do Socorro Rogério Peixoto justificou 

sua presença para conhecer o trabalho do CADES de Sto Amaro e também para falar 

dos impactos ambientais na sua região. Solicitou apoio para elaboração de um 

manifesto para a preservação ambiental, principalmente nas áreas de manancial.  

Item 4: Michele divulgou um encontro da UMAPAZ, com todos os CADES, dia 12 de 

março às 19hs na UNIFESP para levar a proposta do manifesto. Falou da existência 

de órgãos como o OITA (operação integrada à defesa das águas) e a guarda 

metropolitana, que com mais autonomia poderiam ajudar na fiscalização das áreas 

ambientais. Para isso, precisamos solicitar também, mudança de atribuição dos 

guardas municipais. 

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

Plantio Global 17/03- Vila Mariana; Plano de Educação Ambiental – Projeto “Um 

dia no Parque” terá início dia 24 de março, no Parque do Chuvisco e Encontro da 

UMAPAZ, com todos os CADES, dia 12 de março às 19hs na UNIFESP 

II. ENCAMINHAMENTOS (e respectivos responsáveis): 

Sônia esboçou e leu um convite para a SABESP comparecer na próxima reunião e 

foi solicitado a retificação na portaria nº008/SUB- SA Gabinete/2019. Onde se lê  

como representante da Secretaria da Educação Elias Manoel Veloso RF 851.837-

3, substituir pela funcionária indicada pela DRE Santo Amaro por Kátia Maria 

Vergne Vicente RF 523.287.2 

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

do Conselho do Cades SA.  
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                                         ___________________________________________ 

                                                                         Silvia Berlink 

                                                      Coordenadora Cades Santo Amaro 

 

                       De acordo. 

                                       ___________________________________________ 

                                                             Janaína Lopes de Martini 

                                                          Subprefeita de Santo Amaro 

                                                  Presidente do Cades Santo Amaro 

 

 

 

 

 

 

 


