
Ata de Reunião do CADES Lapa - dia 31 de Maio de 2016 

 

Presentes: 

Paulo Fernando Turci Geremias - Representando o Presidente do CADES e Subprefeito da Lapa 

José Trindade Celis - Conselheiro CADES 

Ana Campana - Conselheira CADES 

Margarete Lima - Conselheira CADES 

Ana Campana - Conselheira CADES 

Célia Regina Palma Martins - Conselheira CADES 

Fernanda Cristina Silva de Campos Luiz - Convidada  

_____________________________________________________________________________ 

 

No início da reunião, o Paulo comentou sobre a matéria que saiu no Jornal da Gente sobre 

uma denúncia. 

Houve uma denúncia da Subprefeitura, o Antônio, o Jairo e a Flávia dos CONSEGs LAPA, 

SUMARÉ e VILA LEOPOLDINA decidiram tomar uma posição. 

O canal de recebimento de demandas é o SAC e a Praça de atendimento. Se alguém mandou a 

solicitação direto para algum Servidor, não é o caminho correto. Paulo informou que por  

Paulo explicou que a Subprefeitura possui um supervisor de Áreas Verdes, o Rafael Golin, 

responsável pelo critério de encaminhar a equipe conforme a solicitação, tanto de poda, 

remoção e plantio de árvores. Tecnicamente, vai responder. A poda é feita para o bem da 

árvore. Alguns dos pedidos de remoção e de podas, caso sejam feitos via SAC, o cidadão não 

recebe a resposta. 

Célia acha que o CADES precisa ser convidado, fazer parte dos dois conselhos e não foi 

chamada, soube apenas na noite anterior. 

O Paulo questionou a forma, tinham que ter protocolado algo, na falta de resposta, ai sim 

denunciar. 

Célis disse que fatos precisam ser comprovados. A AMOCITY que bateu mais de frente. 

Coincidiu com a queda de 84 árvores, a morte foi na Vila Concórdia. 

Nenhuma árvore caiu pela metade, podre e sim caíram levando a calçada. 



Célia informou que como moradora do bairro, soube pela televisão, antes de sair do trabalho 

para voltar para casa, que a Avenida Sumaré e Dr Arnaldo estavam interditadas e vi muitas 

árvores caídas. 

Fernanda informou que quando era administradora do Parque Leopoldina Orlando Villas Bôas 

era responsável por todas as árvores, fazia vistorias constantes com o engenheiro agrônomo e 

na primeira vez que tiveram muitas quedas de árvores não caiu nenhuma árvore no Pq Villas 

Bôas e também não caiu nenhuma no Pq Colina de São Francisco, onde havia assumido a 

administração na licença maternidade da administradora. Comentou que em um espaço 

pequeno é mais fácil vistoriar, que ela conhecia cada árvore do Pq Villas Bôas, que imagina a 

dificuldade de serem vistoriadas todas as árvores de uma subprefeitura com o tamanho do da 

Lapa, que confia no trabalho do setor de áreas verdes da Sub Lapa. De qualquer forma 

comentou que as árvores dão sinais de que não estão saudáveis e os engenheiros agrônomos, 

a equipe de profissionais da subprefeitura sabem identificar quando há o risco de queda. 

No início da reunião, Paulo questionou como será realizada a eleição do CADES.  

Fernanda que já fez parte da Comissão Eleitoral da última eleição, na época representando a 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente- SVMA, a convite do ex subprefeito Ricardo Pradas 

informou como foi realizada a última eleição e orientou o Paulo a procurar a SVMA, o 

Departamento de Participação Popular- DPP, pois são eles que em parceria com a Sub Lapa 

organizam a eleição. 

O grupo fez um balanço dessa gestão do CADES. 

Ana Campana comentou que a cidade e o país trata a questão ambiental com desdém e 

descaso. 

Ana comentou que de todas as ações que o CADES fez foi o curso de arborização que ela 

trouxe do CADES Pinheiros. 

Comentaram que em Junho acaba a gestão do CADES. 

Celis informou sobre a reunião que teve na Câmara Municipal promovida pelo Vereador 

Gilberto Natalini sobre o Parque Leopoldina Orlando Villas Bôas. Disse que a Ana Maria 

Malateux da Sabesp não foi na reunião, não teve representante da Sabesp, foi apenas a Helena 

diretora de DEPAVE 5. Na reunião, a Helena disse que o TPU-Termo de Permissão de Uso foi 

renovado com a Sabesp e a documentação estava no jurídico da SVMA. O Vereador Gilberto 

Natalini vai pedir cópia do TPU. 

Em relação ao estudo da suposta contaminação do solo, a Sabesp já encaminhou para juíza o 

laudo conclusivo, o Natalini vai pedir também cópia do laudo. 

O Natalini sugeriu falar com a Dra Rosana Altafin para entrar em contato para agilizar o 

processo. Celis pediu a opinião do Cades. 

O Célis se dispôs a ir pessoalmente falar com a Ana Maria Malateux, a Célia Regina questionou, 

pois deve ser realizada uma ação em conjunto com o CADES e não particular. 



Natalini vai propor reunião entre Sabesp e Prefeitura. 

Paulo informou que fica preocupado caso haja no TPU o termo Precário, pois se conceder, 

pode ser retomado a qualquer momento. 

Ana Campana comentou que o CADES é um grupo, o texto  do CADES solicitando a cópia do 

TPU e do Laudo do estudo precisa ser aprovado pelo grupo e o presidente do Cades tem que 

estar ciente. 

Foi acordado pelo conselho que o Paulo faça um ofício como CADES.  

O Paulo vai pedir ao Subprefeito Queija, a cópia do TPU. 

Célia sugeriu que a Fernanda faça o documento e enviar por e-mail para o CADES aprovar e o 

Paulo encaminhar pelo CADES. 

Margarete comentou que durante a gestão do CADES faltou a presença do Poder Público, da 

SVMA e de outras secretarias que não participaram. 

Foi definido que a próxima reunião será no dia 28 de Junho- 3ª feira. 

Célia pediu para o Paulo mudar o Regimento Interno para alterar as reuniões às terças-feiras, 

se mudar definitivamente. 

 A reunião foi finalizada.  


