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REUNIÃO MENSAL - CADES LAPA - 22/04/2020 - Extraordinária 

Reunião online (meet.google.com/ouo-tvem-qxh) 

Horário das 18:30 às 21:30 hs 

 
 

Participantes: 
 

Conselheiros titulares/suplentes - Sociedade Civil 

 Helena Maria de Campos Magozo 

 Lara Cristina Batista Freitas 

 Caritas Relva Basso 

 Vera de Carvalho Enderle 

 Angela Soranz Saragiotto 

 Eduardo Fernandes de Mello 

 Leandro Gomes e Silva 

  

Representantes do Poder Público 

 Leonardo William Casal Santos 

 Cyra Malta Olegário da Costa (SMSUB) 

 Daniel Evangelista da Rocha (SVMA) 

 

Sociedade Civil 

 Jupira Cahuy 

 Vlad Udilof 

 Alexandra Swerts 

 

Pauta 

- DIA DA TERRA (22/04/2020) - Vídeo da ONU (2:35 min) - 6 ações-chave para evitar a ruptura climática: 

https://youtu.be/WU1NGy1_ZT4 

https://meet.google.com/ouo-tvem-qxh?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/ouo-tvem-qxh?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWU1NGy1_ZT4
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWU1NGy1_ZT4
https://youtu.be/WU1NGy1_ZT4


 
 

- Atualizações do contexto local : Subprefeitura (Leo e Cyra), Saúde (Cáritas), GTs. 

 

Assuntos Principais: 

 

1 - Reafirmação da opção do Conselho pela continuidade das reuniões do CADES LAPA, em tempos de isolamento 

físico, por conta da epidemia do Covid 19 com uso de ferramentas online e comunicações compartilhadas. 

 
         2 - ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SUBPREFEITURA: 

● Moradores, em situação de rua e suspeitos de contaminação são encaminhados para atendimento no Pelezão, 

cujos vestiários estão destinados para esta função. 

● A Subprefeitura está respondendo a demandas de podas, remoções e replantio, inclusive em locais de tráfego 

intenso, mas que, no momento, contam com tráfego reduzido por conta do isolamento, como a Avenida 

Pompéia, em que o manejo arbóreo começou a ser feito em 3 etapas: poda e retirada de árvores;destocamento 

das raízes e replantio. 

● Pactuação com o Subprefeito de articulação com o GT de Arborização e Águas no planejamento de plantio e sua 

execução. (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/lapa/noticias/?p=24491) 

 
  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/lapa/noticias/?p=24491


  

● Subprefeito  comenta que a Subprefeitura, nestes tempos da Covid-19, tem se voltado principalmente para 2 

aspectos: humanitários - apoio aos mais vulneráveis e para a tecnologia, com o uso de ferramentas para manter 

processos e comunicação.As análises de processos estão facilitadas pelo fato dos processos da Subprefeitura 

serem digitais, desde 2018. 

● Rede de apoio - 1. alimentação, verduras e legumes e manutenção das cestas básicas (parceria com CEAGESP), 

2. Campanhas de vacinação em comunidades, 3. fornecimento de material de limpeza, 4. produção de máscara 

de tecido, 5. jogos e brincadeiras internas das casas (parceria da Secretaria de Cultura para doação de livros) - 

divulgação - atendimento de todas as comunidades da região da Subprefeitura da Lapa (Playcenter, Jaguaré, 

Jaguara, Parque Continental, Bento Bicudo, CEAGESP …) através das lideranças 

VER MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - SUBPREFEITURA LAPA (DRIVE THRU NO TENDAL DA LAPA) + SEC. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Colaborar na mobilização/divulgação 

● Ação com SABESP - portão 9 - água e esgoto, Areião, ... 

● Resíduos - O sistema de coleta, pelas cooperativas, encontra dificuldade de acesso aos materiais recicláveis 

descartados.As cooperativas estão abertas e funcionando (Coopervivabem, Mofarrej, …), Ugreen está fechada. A 

AMLURB, responsável pela gestão de resíduos no município, acompanha os cuidados e orientação para não 

contaminação dos cooperados. 

● Viaduto Mofarrej - construção de um ecoponto. 

 

3 - Informações da área da Saúde, no contexto da epidemia da COVID 19 – explanação da conselheira Cáritas, 

médica sanitarista 

● Contexto Global - Mudanças Climáticas 

● Contexto Local - questões COVID19  

.  

● . Dados disponíveis - 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PMSP_SMS_COVID19_Boletim%20S

emanal_20200417_atualizado.pdf) 

● . Restrições para países e estados 

● . Questão dos testes - importante, mas deve ser feita de forma muito ampla e garantindo-se a sensibilidade e 

especificidade dos testes, que estão muito disputados, no mundo e alvo de pirataria para sua obtenção pelos 

países mais poderosos. Teste de anticorpos (sorológico) para pessoas que potencialmente tiveram 

contaminados. 

 

 GT’s 

● Arborização e Águas : Apresentação do planejamento estabelecido em reunião do GT. Tratarão, em próxima 

reunião do GT, a questão da reposição de árvores da Avenida Pompéia. 

● Outros GTs - em preparação 

 

- Encaminhamentos e organização das próximas reuniões (pauta, comunicação, tema de palestra, etc) -  

 Próxima reunião do CADES Lapa: 20/05/2020 

 Pauta:  

- GT Arborização - Av. Pompéia  e compartilhar o Manual de Arborização (SVMA, 2015) 

- PMAU / Andamento - ver com Priscilla da SVMA.  

- Comunicação: preparar um flyer de divulgação da reunião (Andressa - Ass. Com.) 

 

- Outras questões locais: 

 . Questão das comunidades - atenção aos pancadões em comunidades do território, carro de som em conjunto 

com a GCM, conversar com os comércios, trabalho conjunto com saúde, subprefeitura, ass. social para alertar que essas 

aglomerações vão ter efeitos muito graves. Observar a forma de organização de cada comunidade para que ocorra de 

forma menos exposta. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PMSP_SMS_COVID19_Boletim%20Semanal_20200417_atualizado.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PMSP_SMS_COVID19_Boletim%20Semanal_20200417_atualizado.pdf


 

 

- Encerramento 21:30 hs . Reunião Online pela plataforma Google Meets – Hangouts. 

 

Lembrete! 

 


