
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Conselho Regional de Meio Ambiente,  
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Lapa 

CADES-LAPA 
 

Ata da Reunião Ordinária- 26.2.2015 SP Subprefeitura Lapa 

 

Início: 20h10min 

Término: 21h44min. 

Conselheiros Presentes 

Sociedade Civíl 

Ana Campana, Célia Regina P Martins, Margareth Bastos Martins, Ricardo Maciel,Celis 

Trindade, Sandro Merida, Antonio Monteiro, Juliana e João B.S.Mazzini. 

Poder Público 

Presidente: Elias S Santos 

 

Justificativas 

Sem justificativas 

Desenvolvimento 

I- Expediente : 

A reunião não teve leitura ou aprovação de atas.  

 

II- Informes:  

Elias informa que ocorreu uma ocupação de moradia na ex-Usina de 

compostagem. Está progamado um de leilão para daqui uns  mais um ou dois 

meses.  

 

III- Questionamentos e demandas apresentadas:  

Cobrar novos representantes conselheiros do poder publico. 

Rosana diz para o  CADES fazer um documento para SVMA sobre a area 

invadida. Elias concorda com monção para desmobilizar o movimento e 

enviar documento para a secretaria do verde.Elias diz que Leandro da 

secretaria do verde seria importante mandar  o material do projeto de 

descontaminação e o cronograma. Leandro informar valores envolvido . 

Refazer o muro da area da ex-Usina. E conversar com a CPTM  (proteger os 

cidadãos nessa passagem). 

Elias diz  que SubPrefeitura da Lapa tem 300 praças e pode fazer parcerias 

com os condominios, escolas, igreja, escoteiro, etc. pela politica de incentivo 

porém não pode ter divulgação mas pode ter placa na praça com a lei cidade 
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limpa. Agora 33 praças terão zelador. Rosana diz que os condomínio não 

conhece o termo de cooperação regulamenta. 

Antonio levantou a questão que as arvores estão caindo por causa da urina 

do cachorro.Vai ser conversado no grupo de arborização. 

Marcado com Elias as 14h para conversar sobre ponto viciado da Avenida 

Mercedes 

Celia diz  ser necessário parecer tecnico sobre urina de cachorro.Sugere NAL 

NUCLEO DE AÇÃO LOCAL TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE 

MORADORES 

Juliana diz que a ex-conselheira(?) Cira passou o dominio para ela(Juliana) e 

diz que pode se fechado.Rosana diz que deveria tirar o nome do Cades. O 

conselho delibera que precisa tirar do ar . 

Existe tem um armário e uma sala para cades conquista de 2010 

 

IV- Ordem do Dia 

Projeto nascente do Cintra (processo  numero 201-0.261.369-4) será 

encaminhado para adequação do plano diretor. Discussão do que podemos 

divulgar. Roberta irá colocar na pagina do Cades Lapa.Rosana diz que as 

associções vao pegar o gancho par fazer propaganda politica. Colocar no 

canal oficial. 

V- Encerramento 

O presidente Elias agradece a presença de todos e dá por encerradaa 

reunião às 21h44min.  

 

 

 

 

 

 

 


