
    
 
 
 
 
 
          
 

 

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal das Subprefeituras
Subprefeitura da LAPA 
 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Subprefeitura da Lapa 
 
PAUTA INFORMES 
Data: 19/6/2019 
Horário: 18h30 

1) Leitura e aprovação da ATA reunião ordinária 8/5;

2) Regimento Interno: leitura e aprovação: Constitu

Helena Magozo (coord) , Maria Laura, Umberto, Lara, Cáritas, Solange, Miguel e Leandro. Em 03/06 o GT se 

reuniu na subprefeitura, realizou a leitura, analise e aprovou a proposta, a qual foi encaminhada para

conselheiros em 11/06. O Sr Paulo Maluf em 13/6 encaminhou considerações.

3) Informes: 

a) Politica de Comunicação: estamos em um esforço concentrado de manter nossa página institucional 

atualizada, bem como nossas mídias institucionais facebook e insta

subprfeitura podem ser consultadas. Sugestão de pautas de meio ambiente podem ser encaminhadas inbox 

no facebook ou através de email: 

b) Encontro conselheiros(as) de Meio A

das 8h30 as 13h. As questões propostas aos conselheiros(as):

o Quais atividades seu conselho está fazendo?
conselho; Pense em até 03 propostas para melhorar o seu conselho

  
c) Piu Arco Pinheiros: consulta pública aberta até 24/6 (audiências 13/6 e 17/6)

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta

d) Parque Vila dos remédios: proposta de festa em comemoração aos 40 anos previsto para 21/7 das 10

17h; 

e) Limpa Lapa: ação socioeducativa com foco em resíduos promovida peo Instituto limpa Brasil e CIESP OESTE 

em parceria com organizações locais. Ocorreu em 15/06 e está prevista reunião pós evento e planejamento 

da ação em setembro no dia 05/7 na CIE

f) Mutirão prefeitura 22/06 das 9h as 15h (

Pomponet ) 
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Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 

Leitura e aprovação da ATA reunião ordinária 8/5; 

Regimento Interno: leitura e aprovação: Constituído o GT de revisão da resolução 01/2009.

Helena Magozo (coord) , Maria Laura, Umberto, Lara, Cáritas, Solange, Miguel e Leandro. Em 03/06 o GT se 

reuniu na subprefeitura, realizou a leitura, analise e aprovou a proposta, a qual foi encaminhada para

conselheiros em 11/06. O Sr Paulo Maluf em 13/6 encaminhou considerações. 

Politica de Comunicação: estamos em um esforço concentrado de manter nossa página institucional 

atualizada, bem como nossas mídias institucionais facebook e instagram (sublapa). As obras e atividades da 

subprfeitura podem ser consultadas. Sugestão de pautas de meio ambiente podem ser encaminhadas inbox 

no facebook ou através de email: cadesla@smsub.prefeitura.sp.gov.br. Sugestões são bem vindas;

Encontro conselheiros(as) de Meio Ambiente em 29/06/19 na UNINOVE Vergueiro (Rua Vergueiro 238/249) 

. As questões propostas aos conselheiros(as): 

Quais atividades seu conselho está fazendo? Pense em até 03 dificuldades enfrentadas pelo seu 
Pense em até 03 propostas para melhorar o seu conselho 

consulta pública aberta até 24/6 (audiências 13/6 e 17/6) 

https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/minuta-arco-pinheiros 

Parque Vila dos remédios: proposta de festa em comemoração aos 40 anos previsto para 21/7 das 10

Limpa Lapa: ação socioeducativa com foco em resíduos promovida peo Instituto limpa Brasil e CIESP OESTE 

em parceria com organizações locais. Ocorreu em 15/06 e está prevista reunião pós evento e planejamento 

da ação em setembro no dia 05/7 na CIESP OESTE (data e horário a confirmar);

das 9h as 15h (esquina da Rua 12 de Outubro com a Rua Doutor Cincinato 

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

GT de revisão da resolução 01/2009. Membros GT : 

Helena Magozo (coord) , Maria Laura, Umberto, Lara, Cáritas, Solange, Miguel e Leandro. Em 03/06 o GT se 

reuniu na subprefeitura, realizou a leitura, analise e aprovou a proposta, a qual foi encaminhada para todos os 

Politica de Comunicação: estamos em um esforço concentrado de manter nossa página institucional 

gram (sublapa). As obras e atividades da 

subprfeitura podem ser consultadas. Sugestão de pautas de meio ambiente podem ser encaminhadas inbox 

. Sugestões são bem vindas; 

mbiente em 29/06/19 na UNINOVE Vergueiro (Rua Vergueiro 238/249) 

3 dificuldades enfrentadas pelo seu 

 

Parque Vila dos remédios: proposta de festa em comemoração aos 40 anos previsto para 21/7 das 10h as 

Limpa Lapa: ação socioeducativa com foco em resíduos promovida peo Instituto limpa Brasil e CIESP OESTE 

em parceria com organizações locais. Ocorreu em 15/06 e está prevista reunião pós evento e planejamento 

SP OESTE (data e horário a confirmar); 

esquina da Rua 12 de Outubro com a Rua Doutor Cincinato 



    
 
 
 
 
 
          
 

 

g) Eleição conselho Municipal de políticas para mulheres: data a confirmar no segundo semestre. 

Subprefeitura Lapa será ponto de votação

h) Cãominhada dia 28/7 ocorrerá na avenida Sumaré das 10H as 15h 

Irmãos Karmann; 

i) Agita Sumaré: 30/6 durante a rua aberta

j) Audiencia Orçamentária: 17/07

k) Virada Sustentável: 22 a 25/8
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Eleição conselho Municipal de políticas para mulheres: data a confirmar no segundo semestre. 

a será ponto de votação; 

Cãominhada dia 28/7 ocorrerá na avenida Sumaré das 10H as 15h – ponto de encontro Praça 

Agita Sumaré: 30/6 durante a rua aberta 

Audiencia Orçamentária: 17/07 

Virada Sustentável: 22 a 25/8 

Eleição conselho Municipal de políticas para mulheres: data a confirmar no segundo semestre. 

ponto de encontro Praça 


