
                                                          
 
 

 
 
 

Ata da   21a Reunião Ordinária  
 
 
Local: Subprefeitura de Santo Amaro – (virtual) 
Data: 29 /07/2020  
Horário: das 17h30 às 19h30 
Participantes: conforme lista de presença anexa 
 
 
I. PAUTA: 
 
1. DPAG -Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados - Portaria 47/2020            
(formato reuniões  e prorrogação dos mandatos); 

2. Políticas Públicas e Participação Socioambiental do CADES SA 

3. Plano de Trabalho 2021 com base no Plano Regional ( reportado para SVMA); 

4. Proposta Coletas Seletivas nas Escolas; 
 
5. Volta às aulas; 
 
6. Descarte Pilhas; 
 
7. Terreno Rua Edson,1418  
 
8. Praça Hélio Schimidt - Chácara Monte Alegre 
 
9. - Horta na Subprefeitura Santo Amaro.  

● Informes gerais 
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Item 1. A reunião iniciou com a representante da SVMA Michelle agradecendo o             
tempo que passamos juntos, pela troca, aprendizado e luta pelas questões           
socioambientais e que como foi exonerada pela SVMA, a ´partir de agora            
poderemos contar com ela, como voluntária. O grupo ficou abalado com a notícia e              
foi proposto ao final da reunião, tratar desse assunto. Em seguida foi apresentado a              
todos DPAG -Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados – a Portaria            
47/2020. Foi dada a ciência da legislação e a coordenadora Silvia diz que a portaria               
47 apresenta o formato das reuniões e de mandatos, estes prorrogados.  
Item 2. Nesse encontro contamos com a participação do professor André Alcântara            
do setor de Educação Ambiental da SVMA, palestrante do curso “Mesa de Diálogo             
para Conselheiras e Conselheiros dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente,          
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz”. Informou que este curso está           
sendo realizado por meio de parceria entre a Divisão de Planejamento e Apoio aos              
Colegiados, da Coordenação de Gestão dos Colegiados, e a Divisão de Difusão e             
Projetos de Educação Ambiental, da Coordenação de Educação Ambiental e          
Cultura de Paz – Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, ambas              
da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O curso tem como             
público-alvo conselheiros do CADES. O primeiro encontro on line tratou das           
temáticas Participação social, controle social e Políticas Públicas. O palestrante foi           
convidado pela coordenadora Silvia, para participar da reunião do CADES Santo           
Amaro e à época foram enviadas a ele, algumas propostas de políticas públicas             
realizadas no território de Santo Amaro. A partir destas, o palestrante reforçou a             
importância da participação social e das Políticas Públicas, para fortalecer o           
exercício da cidadania. O conceito de política pública identifica: demandas da           
população, prioridades, visibilidade social, política, transparência e participação        
social. André ressaltou a lei de transparência para conhecer e priorizar as            
necessidades e as demandas locais. É fundamental o poder público local discutir            
políticas públicas do estado, que é diferente das de governo. Daí a importância de              
se realizar um diagnóstico para definir as prioridades, prazos, recursos financeiros,           
humanos (ouvir especialistas - universidades), avaliação, para fortalecer a sua          
continuidade. Os gestores do CADES têm a visão do território e desta forma podem              
articular as políticas locais focadas nos impactos ambientais e na sustentabilidade.           
Identificar o problema da microrregião e depois por exemplo articular com outros            
CADES teremos a visão macro do processo. A consciência dos problemas locais,            
como transporte urbano, plantio, entre outros têm que ser tratados pelos gestores.            
A Lei da transparência e a Lei Complementar de nº 13,1 de 27 de maio de 2009,                 
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trata da importância da articulação das políticas com a comunidade. Maria do            
Carmo destacou que a burocracia prejudica esse processo, com a demora nas            
devolutivas. Cristina reforça que são raros os momentos onde o governo acolhe a             
sociedade civil. A sociedade deve ser parceira na elaboração de propostas, como o             
projeto elaborado de coleta de resíduos nos ECOPONTOs. Com a mudança de            
gestão, a prefeitura não deu continuidade. Precisa haver mais respeito pelas           
demandas da sociedade civil, para obter eco na administração pública. André           
reforçou a necessidade de um diálogo entre gestores , uma reeducação do poder             
público. Por isso da necessidade de acompanhamento e avaliação de todos os            
envolvidos no processo. Silvia destacou os encaminhamentos sobre o problema de           
podas de árvores de forma irregular e o palestrante destacou a importância de se              
documentar, com fotos e filmes. Fanny destacou a questão da “Chamada Cívica            
2020” onde o projeto encaminhado não foi aprovado. Cristina disse que no seu             
caso, o projeto de 2018 foi rejeitado e no ano seguinte, com novas orientações foi               
contemplado com a verba parlamentar. Ao final, André reforça a importância do            
diálogo entre secretários, vereadores e a necessidade do CADES em construir           
políticas públicas e de se apoiar em legislações, para reivindicar as mudanças que             
venham a ser necessárias. 
Item 3. Plano de Trabalho 2021 com base no Plano Regional (reportado para             
SVMA); Silvia reforçou a necessidade de cada conselheiro enviar seu plano de            
trabalho, para avaliarmos e planejarmos as ações de 2021 
Item 4: Proposta Coletas Seletivas nas Escolas: Maria do Carmo informou que em             
reunião com a nova diretora da DRE Santo Amaro, Sra Linéia e com Sra Márcia da                
AMLURB, serão selecionadas 3 escolas por mês para iniciar o trabalho das Coletas             
Seletivas. A empresa enviará lixeiras apropriadas para que, na volta às aulas, os             
educandos encontrem a escola preparada para a reciclagem. 
Item 5:. Volta às aulas: Gleice destaca a importância da volta às aulas com              
segurança. “A abertura do poder econômico e a epidemia é grave. Precisamos            
pensar que a saúde é prioridade”. As crianças carentes são as mais prejudicadas,             
não têm computador, celular e internet para acompanhar as aulas.  
 
Item 6. Descarte Pilhas: Gleice informou que já falou com a Michelle sobre o              
descarte de pilhas na subprefeitura. Atualmente há 3 caixas para serem retiradas.            
Mas as empresas cobram por esse serviço. Destacou a necessidade da logística            
reversa, para articular com os fabricantes.  
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Item 7. Terreno Rua Edson,1418. Gleice informou que a Eliana já está verificando a              
documentação. Sugeriu enviar por escrito as questões levantadas pela munícipe e           
encaminhar para a Subprefeita, para ciência e providências.  
 
Item 8. Praça Hélio Schimidt - Chácara Monte Alegre. Silvia retratou que a jornalista              
Débora da Revista “Em Sintonia”, retratou o fechamento da praça com tapumes e             
pediu que a subprefeitura se manifestasse. 
 
Item 9. Horta na Subprefeitura Santo Amaro.  

● Informes gerais: Maria do Carmo informou que a Virada Sustentável 2020,           
será online e assim que receber maiores informações encaminhará ao grupo           
e o Grupo parabenizou Marília, pelo trabalho selecionado na “Chamada          
Cívica 2020” do vereador Police Neto, sobre a revitalização da Praça           
Zavuvus.  

 II. ENCAMINHAMENTOS (e respectivos responsáveis): 

■ Silvia sugeriu que o grupo enviasse ações para elaborar um plano de            
trabalho para 2021, sugerindo que que entre elas: coleta seletiva, workshop           
em prédios públicos, educação ambiental, horta, consumo consciente,        
resíduos sólidos, entre outros. 

■ O grupo propôs elaborar um documento para reivindicar a volta da           
representante da SVMA,  Michelle, no trabalho do CADES Santo Amaro. 
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Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da 21ª Reunião            
Ordinária do Conselho do Cades SA.  
 
 

Cordialmente, 
  

 

Silvia Berlinck 
Coordenadora do CADES Santo Amaro 

 
  

 

 

 De acordo.  
 
   

 

Janaína Lopes de Martini 
   Subprefeita de Santo Amaro 

 Presidente do CADES Santo Amaro 
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