
                         

Prefeitura  Regional Santo Amaro

Ata da 5a. Reunião Ordinária

Local: Subprefeitura de Santo Amaro

Data: 30/01 /2019                                                      Horário: das 9h30 às 11h30

Participantes: conforme lista de presença anexa

I. PAUTA

1º )  Workshop de coleta seletiva na sede da Subprefeitura de Santo Amaro;

2º)   Veículos de Comunicação do CADES Santo Amaro;

3º)     Implementação do PPC em Santo Amaro ( Piloto de Plantio de Árvores em Calçadas);

4ª)    Participação do CADES na ação do Plantio Global:

       5º)    Plano de Educação Ambiental

A reunião contou, entre outros, com a participação dos Conselheiros, Administradores e 

representantes dos Conselhos Gestores dos quatro Parques de Santo Amaro, além de Tiago 

representando a subprefeita Janaina, Cesar da Sub Prefeitura,Priscilla da SVMA- DEPAVEs, onde 

pudemos retratar os seguintes assuntos:

1. Workshop de coleta seletiva na sede da Subprefeitura de Santo Amaro, com a 

participação da AMLURB e validação do cartaz. - RECICLASAMPA:  Educação 

Ambiental dentro dos prédios públicos . A Vila Mariana já fez o plano piloto e agora 

Santo Amaro definirá a data para o evento que ocorrerá em dois dias, nos períodos da 

manhã e tarde. Silvia informou também que além da responsabilidade por este 

evento, foi indicada como representante do Pólo de Educação Ambiental de Sto 

Amaro, juntamente com um representante da Subprefeitura. Aguardam publicação em 

DOMSP. Também será levada a preocupação do destino dos vidros na coleta de 

Santo amaro. Gleice encaminhará ofício para renovar o contrato da Central Maria de 
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Jessus, para fazer reciclagem de vidros, pois hoje pe particular. Foi sugerida uma 

reunião dia 6 de fevereiro,às 9hs na subprefeitura, para1 se tratar de resíduos solidos

2. Implementação dos veículos de comunicação do CADES SA tanto o Site Oficial  

(Jaira) e o Facebook (Rodrigo). Como estamos sem assessoria de imprensa em Santo 

Amaro, solicitamos que Emerson Lavagnoci, morador da região, contribuirá na 

comunicação e administração desses veículos, com a ajuda das Conselheiras Silvia e 

Maria do Carmo, com o objetivo de promover a divulgação dos trabalhos do CADES 

junto à população e outros Conselhos;Também foi solicitado trazer para o CADES 

Santo Amaro , o QR CODE;

3. Implementação do 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; O Conselheiro Silvio informou que o espaço estreito dos 

canteiros centrais na região da Av Sabará prejudica o plantio de determinadas árvores 

e Cristina lembrou da necessidade em se ater ao Manual de Plantio.Quanto ao Plantio 

Global foi sugerido pela Conselheira Silvia, presente na reunião de Vila Mariana, uma 

ação conjunta Vila Mariana e Santo Amaro e como coordenador desta proposta, o 

Conselheiro “Batman”

4. 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 Camanducaia no Campo Belo. Sr Ivano Conselheiro do Parque 

Linear Invernada e Cristina, levantaram a existência do Plano Diretor da cidade onde 

apresenta as diretrizes, já aprovadas. Gleice apresentou a importância do resgate da 

história da região e sugeriu ouvir os moradores da região , assim como conhecer a 

proposta das incorporadoras.

5.  PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  ” UM NO DIA NO PARQUE“ 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 



                         

Prefeitura  Regional Santo Amaro

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: Na presença de administradores  

e Conselheiros dos Parques de Santo Amaro, estes avaliaram positivamente a 

implantação do um modelo de projeto, que mais seja adequado à sua realidade; 

Também foi sugerido apresentar a proposta à Pâmela da SVMA e à Diretoria de 

Educação de Santo Amaro  para divulgação e participação das escolas nesses locais ; 

Assim, ações para as datas comemorativas ambientais, como O Dia da Árvore, o 

Dia da Água, o Dia do Meio Ambiente etc. seriam contempladas. Um cronograma 

tanto das reuniões do Grupo de Trabalho “Educação Ambiental”, como das atividades 

nos parques será elaborado e divulgado na próxima reunião. Além das reuniões 

mensais do CADES, o GT Educação Ambiental terá mais uma reunião, para 

discussão, estudo e  propostas educacionais.

6. UMAPAZ - a presença desta dentro dos Parques contribuirá para aproximar trabalhos 

por ela realizados 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 etc 

poderiam ser realizados no período de férias, no decorrer do ano ou dentro da 

proposta de Educação Ambiental”Um dia no Parque”,  junto às escolas.

    3. Informes gerais

Item 1. Viveiro em Santo Amaro para a obtenção de mudas e posterior plantio, pois a 

informação é de que a doação de mudas deverá ser feita no local mais próximo e não no 

Manequinho Lopes;

Item 2.  Wi Fi nos parques da Região, uma vez que a Prefeitura, segundo notícias, implantaria 

essa tecnologia nos Parques;

Item 3. Confecção de camisetas com o logos do CADES para uso nos eventos;

Item 4: Verba de R$ 1.000,00 mensais ao CADES: foi solicitado encaminhamento ao gabinete 

para obtenção desta verba para ser utilizada na infraestrutura do worshop, confecção de 

camisetas, etc

Item 5. Convite à Marília para auxiliar nos trabalhos do CADES, como secretária da coordenação
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Ítem 6. Parque Telefunken – Sabará: há 2 laudas informando a existência de contaminação, de 

construção de residências e Sr Humberto traz a preocupação da preservação das “seringueiras 

falsas” na região, com acompanhamento de análise técnica;

Ítem 7. Projeto-Piloto de Plantio em praças públicas em Santo Amaro : plantio em praças públicas 

com participação da comunidade. Foi sugerido pela Priscilla – SVMA, que a equipe de 

engenheiros de  DEPAVE orientasse a equipe de Santo Amaro, para essa ação. 

Ítem 8. Praça Hugo Sacco (9600m2): A SAJAMA solicitou avaliação dos eucaliptos ali existentes, 

patrimônio ambiental. Foi sugerido que para a próxima reunião um levantamento técnico por parte 

de SVMA-DEPAVE fosse feito. A frequência do local é alta (média 5000 moradores) que utilizam o 

espaço para atividades esportivas e lazer e solicitaram ao Tiago encaminhar  uma proposta de 

requalificação da praça. A moradora e responsável por essa ação, Sra Claudia, mostrou 

preocupação com a segurança no local. Galhos muito grandes têm caído com os ventos e chuvas. 

“É preciso ter manejo e maior participação da sociedade”.

Ítem 9. Chichá: Dia 4 de janeiro a árvore Chichá   existente há 3 gerações na residência da família 

de Matias tombou, causando danos para os proprietários. Ela é tombada, como patrimônio 

ambiental. O tronco (5m) permanece no local e foi solicitado um laudo e se necessário o 

destocamento da prefeitura, uma vez que além dos prejuízos ambientais , financeiros, ela é 

tombada e precisa da presença de um engenheiro grônomo, segundo Priscilla, para avaliar e 

tomar as devidas providências, perante aos órgãos centrais;

II. ENCAMINHAMENTOS (e respectivos responsáveis):

Foi submetido ao Conselho e dado o devido encaminhamento para:

- 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.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária do Conselho 

do Cades SA. 
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                                         ___________________________________________

                                                                         Silvia Berlinck

                                                      Coordenadora Cades Santo Amaro

                       De acordo.

                                       ___________________________________________

                                                             Janaína Lopes de Martini

                                                          Subprefeita de Santo Amaro

                                                  Presidente do Cades Santo Amaro
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