
  

                                      
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
CADES SANTO AMARO 
 
 
DATA: 10 JAN 2019 

HORA: 17 ÀS 19:30 Horas 

LOCAL: Sede da  Sorriso Sustentável à Rua Camandocaia, 54 – Campo Belo 

PRESENTES: Conselheiras Silvia Berlinck, Maria do Carmo Lotfi e Gleice Maria de 

Vasconcelos. 
 
 

PAUTA: 
 
1º )   Marcar a data do workshop de Coleta Seletiva na sede da Subprefeitura de Santo 
Amaro, com a participação da AMLURB e validar o cartaz; 
 
2º)   Implementar os veículos de comunicação do CADES SA tanto o Site (Jaira) e o 
Facebook (Rodrigo) e definir quem administrará esses veículos, com o objetivo de 
promover a divulgação dos trabalhos do CADES junto à população e outros Conselhos; 
 
3º)    Sugerido o convite à Marília para auxiliar na coordenação dos trabalhos do CADES, 
como secretária da coordenação; 
 
4º)    Saber onde fica o viveiro em Santo Amaro para a obtenção de mudas e posterior 
plantio, pois a informação é de que a doação de mudas deve ser feita no local mais 
próximo e não no Manequinho Lopes; 
 
5º)     Implementar o PPC em Santo Amaro ( Piloto de Plantio de Árvores em Calçadas) com 
a definição do quadrilátero com vistas às ações de plantio. O Grupo de Trabalho sugeriu o 
plantio nos canteiros centrais da Avenida Washington Luiz e Interlagos com árvores de 
copa alta para a redução das altas temperaturas no local, promovendo a respectiva 
revitalização; 
 
6ª)    Planejar a participação do CADES Santo Amaro na ação do Plantio Global a ser 
realizado no dia 17 de março de 2019; 
 



7º)    Sugerido promover ações para as datas comemorativas ambientais, como O Dia da 
Árvore, o Dia da Água, o Dia do Meio Ambiente etc; 
 
8º) Trazer para o CADES Santo Amaro o QR Code. Com o uso desta ferramenta evitaremos 
a impressão de materiais; 
 
9º)Reivindicar a colocação de Wi Fi nos parques da Região, uma vez que a Prefeitura, 
segundo notícias, implantaria essa tecnologia nos Parques; 
 
10°) Confecção de camisetas com o logotipo do CADES  Santo Amaro para uso nos 
eventos; 
 
11º) Ver com a Prefeitura a disponibilidade da verba de R$ 1.000,00 mensais que será 
destinada aos CADES Santo Amaro; 
 
12º) Foram elencadas algumas providências com vistas às ações para impedir a construção 
de prédio residencial em área de sensível importância do ponto de vista ambiental, sito à 
Rua Camandocaia no Campo Belo;  
 

13º) Discutido O PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  ” UM NO DIA NO PARQUE“ 

conforme projeto anteriormente apresentado, sujeito à modificação  ou substituição com 
vistas à melhoria do projeto;  
- >    Com o objetivo de proporcionar a criança o contato com a Natureza, pelos benefícios 
à saúde física e mental, hoje amplamente divulgado pelos cientistas; 
- >   Além do contato com a Natureza, instruir a criança através de teatrinhos, jogral, filmes 
para que ela conheça os processos dos eventos climáticos, o processo de fotossíntese ( 
que é a energia da vida ) com ênfase para a importância da preservação das árvores em 
todo o processo de produção de água, além de promoverem a fotossíntese que produz os 
alimentos e manutenção de condições ideais que sustenta a vida e a qualidade de vida; 
- >   Educar a criança é fundamental pois a criança quando instruída e informada ensina 
aos pais ao mesmo que se prepara para a condução dos destinos do mundo, cujo futuro já 
se encontra ameaçado pelas transgressões á Natureza: 
- > Sugerido que se ouça primeiramente os administradores dos Parques sobre a 
implantação do modelo de projeto que mais seja adequado ao parque. 
- >     Discutir com a Pâmela da SVMA o projeto para que possa analisa-lo e trazer  a 
Secretaria de Educação para o projeto com o objetivo de  incluir na grade e calendário 
escolar visitas aos parques, onde a participação das escolas não será facultativa e sim 
obrigatória.  
 
 
14º) UMAPAZ - >  como sugestão trazer a UMAPAZ para dentro dos Parques aproximando 
os importantes trabalhos por ela realizados nas periferias proporcionando, educação 
ambiental, lazer e cultura. À exemplo os cursos de Como plantar em pequenos espaços, os 
trabalhos realizados pelos alunos da Escola Municipal de Jardinagem, cursos de danças e 
sabedoria dos povos e tantos outros cursos de valiosa importância para despertar nos 
alunos o interesse pelo conhecimento.  Esses trabalhos poderiam ser realizados na Época 
de Recreio no período de férias, no decorrer do ano ou dentro da Educação Ambiental 
junto às escolas. 
 
15º) Submeter ao Conselho e dar o devido encaminhamento: 
- Ofício sobre o Parque Telefunken - > encaminhar ao Ministério Público 



- Coleta Seletiva de Vidros - > encaminhar à Amlurb e ao Gabinete da Vereadora Soninha 
Francine que já está desenvolvendo um trabalho sobre logística reversa. 
- Árvores do Aeroporto - >  encaminhar à Subprefeitura de Santo Amaro. 
- Ofício sobre a implantação do Wi Fi nos parques da Região, encaminhar ao Prefeito 
Bruno Covas com cópia à Secretaria de Verde e Meio Ambiente. 
- Requerimento da verba destinada ao CADES. 
 
________________________ 
SILVIA BERLINCK  
COORDENADORA DO CADES 
 SANTO AMARO 
 
__________________________ 
MARIA DO CARMO LOTFI  
SECRETÁRIA DO CADES  
SANTO AMARO 
                   
                                                                   DE ACORDO 
 
                                                                     ______________________________________ 
                                                                      JANAINA LOPES DE MARTINI 
                                                                      SUBPREFEITA E PRESIDENTE DO CADES  
                                                                     SANTO AMARO 
 
                              


