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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
Subprefeitura LAPA 
 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura da Lapa 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES LAPA 
 
Data: 16.12.2020 
Hora de início: 18:30h 
Local: meet.google.com/ywv-xkta-sqi) 

 
 
Pauta prevista:  
1. Lista de presença 
2. Aprovação das ATAS das reuniões de outubro e novembro de 2020. 
3. Aprovação do Calendário de Reuniões do CADES LAPA para 2021 
4. Assuntos principais: 1) Balanço das Ações do CADES LAPA, em 2020.    
5. Informes: Atualização dos GTs, atualização sobre Comitês Gestores de Praças e sobre plantio no Parque Zilda 

Natel.  
6. Definição da Pauta da Reunião de janeiro de 2021. 
7. Encerramento 

 
Pauta:  
 
1. Lista de Presença (avaliação do quórum) 

 
Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil: 
Alice Wey de Almeida  

Lara Cristina Batista Freitas 
Leandro Gomes e Silva 
Helena Maria de Campos Magozo 
Eduardo Fernandes de Mello 

Cáritas Relva Basso 
 
Representantes do Cades Lapa - Poder Público: 
Subprefeito  Leonardo Casal Santos – presidente do CADES LAPA 
Agronoma Cyra Malta Olegário da Costa – representante da Subprefeitura da Lapa no Conselho. 
 
Representantes do Cades Lapa da Sociedade Civil – Suplentes – 
Vera de Carvalho Enderle 
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Participantes da Sociedade Civil:  Observatório Leopoldina ( Alexandra e Eduardo Fiorio) , Jornal Gente ( Bárbara 
Dantine), Jupira Cauhy ( Comitê de Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo e Grupo Gestor da OUCAB), 
Carolina Pastorin Castineira ( Praça Paulo Schiesari) e Katia Regina Braga ( Coletivo da Praça Cornélia),Isaura 
Leite e Pamela Sarabia ( Comitê Socioambiental e Religioso da Paróquia de São Domingos) 
 
 
2. Aprovações das Atas das reuniões de outubro e novembro de 2020: as atas foram aprovadas por 

unanimidade. 
3. Aprovação do Calendário de datas das reuniões do CADES LAPA para 2021: Aprovada, por unanimidade, a 

manutenção das reuniões mensais nas terceiras quartas-feiras do mês as 18h30.  
 

4. Assuntos  Principais: 
 A - Balanço das Ações do CADES LAPA, em 2020. 
Conselheira Lara Freitas apresenta o Balanço das Ações do Ano de 2020 do Cades Lapa, utilizando para esta 
avaliação o arquivo dos 3 eixos, em que se baseou o Planejamento do Conselho, em 2020, bastante impactado pela 
pandemia , que por questões de segurança e saúde pública, acabou por restringir as ações presenciais. 
 
LINK DA APRESENTAÇÃO:  CADES LAPA – Balanço 2020  
 https://drive.google.com/file/d/ 
1_NQ3zcb296fMQK2Ng8SWnoGGrdH3m4bW/view?usp=sharing 
 
Algumas outras ações do Conselho relembradas pelo colegiado: 
 

A- Expedição pelo Córrego Tiburtino, promovido pelo Instituto Envolverde e Movimento Rios e Ruas 
https://envolverde.com.br/subprefeitura-lapa-instituto-envolverde-e-movimento-rios-e-ruas-realizam-
expedição-pelo corrego-tiburtino/ 
Live do rio Tiburtino: 
https://www.facebook.com/envolverde/videos/381239742865873 
 

B- Reunião no centro de Memória e Convívio Cecília Meireles, em que os conselheiros e conselheiras se 
prepararam para a participação e apresentação de propostas da região oeste, na reunião do PLANPAVEL, 
coordenada por SVMA. 

C- Organização de uma visita de crianças da EMEI Santos Dumont até a Feira Sustentável da Avenida Sumaré, 
com divulgação de fotos da visita na página da Subprefeitura da Lapa. 

D- Edital em elaboração para criação da Casa de Educação Ambiental e Agroecologia na rua Mercedes. 
E- Mutirão nas praças Paulo Schesiari e Antonio Resk na Vila Anglo Brasileira, coordenada pelo Instituto Elo, 

com participação do Movimento Boa Praça e gestão da agrônoma Cyra da Subprefeitura da Lapa ( recurso 
advindo de emenda parlamentar). 

 
O Subprefeito Leonardo informa que as equipes das subprefeituras estão debatendo, estudando perspectivas de 
uma cidade mais verde. Preparando-se para o segundo mandato do governo. Entende haver um debate mais 
qualificado de como tratar áreas verdes da cidade. Há experiências concretas de Jardins de Chuva, Vagas Verdes, 
nas Subprefeituras da Sé e da Vila Mariana. Uma série de comunidades da região serão atendidas por saneamento 
básico. Estão sendo pensadas ações de Assistência Social para moradores de rua. 
Agradece a parceria do CADES LAPA, a função de representação exercida com maestria pela agrônoma Cyra e a 
importância do planejamento e balanço das ações que a conselheira Lara está apresentando. 

https://drive.google.com/file/d/
https://envolverde.com.br/subprefeitura-lapa-instituto-envolverde-e-movimento-rios-e-ruas-realizam-expedição-pelo%20corrego-tiburtino/
https://envolverde.com.br/subprefeitura-lapa-instituto-envolverde-e-movimento-rios-e-ruas-realizam-expedição-pelo%20corrego-tiburtino/
https://www.facebook.com/envolverde/videos/381239742865873
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5. Informes: 
   COMITÊS DAS PRAÇAS CONDE FRANCISCO MATARAZZO e PRAÇA CORNÉLIA:  Representantes dos comitês relatam 
que não tem contado com a participação e respostas da Subprefeitura da Lapa às suas demandas e preocupações. 
A Praça Cornélia também conta com Termo de Cooperação, sem clareza de seus termos e responsabilidades do 
cooperante. Defendem o estabelecimento de um canal de comunicação com a Subprefeitura que não seja apenas 
burocrático, por meio de protocolos.  
Jupira relata a ocorrência de uma reunião com representantes de várias praças (com e sem comitê de usuários), 
que contou com comparecimento grande de pessoas. Tratou-se da situação de participação nos comitês e relação 
com as subprefeituras; situações em que há dificuldade para mobilização de pessoas; situações em que há 
mobilização, mas não há interesse em se constituir Comitê de Usuários; situações em que há dificuldade em se 
entender como se criam os comitês e como se encaminham as questões a serem enfrentadas pelos comitês... 
Há uma proposta de criação de um GT dos Comitês de Praças. Há uma tarefa importante a ser cumprida: a 
regulamentação do instrumento legal que criou os Comitês de Usuários de Praças. 
 
 
PLANTIO NA RUA MERCEDES: foi realizado um plantio de grande extensão que não atende aos parâmetros técnicos 
do Manual de Arborização da PMSP. O subprefeito informa que o plantio não foi de responsabilidade da 
Subprefeitura da Lapa e que o agrônomo André está procurando identificar, junto a SVMA, quem são os 
responsáveis pela ação.  
 
 
Conselheiro Eduardo Melo traz a questão da ocupação de uma área pública, na praça Tupã com rua Desembargador 
do Vale, em cima de área de drenagem, do córrego Água Preta. Antes um bosque de Jerivá, hoje com muitas 
ocupações. Subprefeito Leonardo informa que a área é particular e propõe uma reunião com o Conselheiro para 
análise de documentação sobre a área. 
 
Isaura do Comitê Socioambiental e Religioso da Paróquia de São Domingos relata o trabalho de um Grupo de 
Estudos que pretende abordar de forma ampla a questão da drenagem no território (nascentes, mapeamento de 
bueiros, jardins de chuva, impermeabilização e áreas de enxurradas). A população está envelhecendo e pensam 
num projeto-piloto de um quarteirão sustentável. Informa da abertura de um SEI – 6044.2020.000.5371-8 e que 
não obteve resposta da Subprefeitura. Cyra orienta sobra a importância de se deixar um contato quando se abre 
um protocolo na Subprefeitura para ser possível o retorno. ileite2003@gmail.com   whattsapp : 997699449 
Conselheiro Eduardo Melo põe-se à disposição para fornecer dados de drenagem na Bacia. Isaura convida para 
reunião do Comitê, que acontece às segundas-feiras, às 14:30 hs, na Igreja de São Domingos. 
 
Alexandra Swertz reforça a importância de se buscar a parceria do SESC Pompéia para o desenvolvimento de 
projetos de Jardins de Chuva no território. 
 
Jupira, do Comitê Gestor da OUAB informa a contratação de estudos de bacia do Córrego Água Branca. Apresenta 
fotos da área onde se pretende o projeto de um “Parque Linear” e que é ocupada para estacionamento de carros 
dos edifícios próximos. Busca-se um projeto coletivo com moradores e com a participação do arquiteto Caio 
Boucinhas, que também faz parte do Grupo Gestor.  
 

6. Pauta da Próxima Reunião - 20-01-2021: Continuidade de Apresentação do Balanço das Ações, Aprovação 

do Calendário de 2021, incluindo a substituição dos feriados, que aconteçam eventualmente nas terceiras 

quartas- feiras  dos meses de 2021.  

mailto:ileite2003@gmail.com
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7. Encerramento às 21:09  h.  Reunião virtual realizada na plataforma   Google/ Meet: meet.google.com/ywv-

xkta-sqi 

 


