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LAPA 

 
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 REGIONAL LAPA 
Data: 21.10.2020 
Hora de início: 18:30h 
Local: Reunião online (meet.google.com/mhp-wuxh-rms) 
 
Pauta prevista:  
1. Plano Ambiental Municipal da Cidade de São Paulo  
Considerando a revisão do PDE e Lei do Zoneamento -LUOS prevista para 2021, o Conselheiro Eduardo Melo se propôs a fazer uma 
apresentação sobre o tema e sua oportunidade no Planejamento de SP. 

2. Informações: conselheira Alice informará sobre questões relativas à reforma do Parque Zilda Natel trazidas por seus 
frequentadores. 

3. Informação sobre incêndio da Horta da City Lapa. 
4. Atualização dos GTs 
5. Informes 

 
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 
Caritas Relva Basso 
 

Representantes do Cades Lapa - Poder Público: 
Cyra Malta olegário da Costa (SUB-LA) 
Maria Arminda de Oliveira Gonçalves (SMS) 
 
Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil  – Suplentes 
Vera de Carvalho Enderle 
 
Participantes da Sociedade Civil: Jupira Cauhy, Douglas Fabrício (Skatista profissional e morador/ativista local), 
Pedro Toledo Piza (advogado ambientalista, skatista, morador/ativista), Alexandra Swerts (Observatório da Vila 
Leopoldina)  
 
 
2. Aprovação da ATA 

 
- Aprovação da ATA de setembro/2020 

 
 

http://meet.google.com/mhp-wuxh-rms
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3. Assunto Principal:  
 

Plano Ambiental Municipal da Cidade de São Paulo (apresentação suspensa, temporariamente, para reunião do CADES Lapa, 
no início de 2021, por pedido do conselheiro Eduardo, impossibilitado de preparar a apresentação para esta reunião, por 
motivo de trabalho) : Considerando a revisão do PDE e Lei do Zoneamento -LUOS prevista para 2021, o Conselheiro Eduardo 
Melo se propõe a fazer uma apresentação sobre o tema e sua oportunidade no Planejamento de SP. 

Encaminhamento para a próxima reunião de novembro de 2020: Solicitar um especialista em estudo sobre PLanos 
Diretores e Aspectos Ambientais (SMDU, SVMA) para o Conselho se preparar para a Revisão do PDE, em 2021. 
 
Parque Zilda Natel 
Localização: Parque Zilda Natel localizado na Avenida dr Arnaldo com a rua Cardoso de almeida 

A iniciativa de criar um parque ou praça e a definição de usos, surgiu da mobilização importante de vizinhança 
e usuários, para uso social de uma área livre, que restou da construção da Estação Sumaré do Metrô. 

Originalmente era uma praça, mas o interesse em que a área fosse fechada, após seu endereçamento de uso 
para a modalidade de skate, acabou por transformá-la, num parque administrado pela SVMA. Segurança e gestão 
determinaram sua previsão, como um parque. Conta com uma pista de skate e quadras esportivas e 
equipamentos de ginástica. 

Bastante utilizado pela comunidade do entorno e praticantes de skate. 
Parque está fechado neste momento, por conta da pandemia e sem conselho gestor eleito, que é um órgão 

previsto para que os pedidos de melhoria possam ser endereçados, assim como as necessidades para 
funcionamento do parque.  

A preocupação e busca dos frequentadores, Douglas e Pedro, do apoio do CADES LAPA, através da conselheira 
Alice, se deve à licitação de obras de manutenção do parque, já publicadas, que não englobam as pistas de skate, 
que precisam deste serviço, assim como, serviços de drenagem. Já houve comunicação com o DEPAVE sobre a 
necessidade de inclusão destes itens, mas a licitação foi lançada, sem esta inclusão. Os frequentadores presentes 
à reunião consideram que a licitação deve ser mantida e atendidas as reivindicações dos usuários que utilizam as 
quadras esportivas, que também são justas, mas ser previsto outro instrumento que dê conta da pista de skate. 
Outra reivindicação é pela formação e participação de Conselho Gestor nos encaminhamentos, de maneira ampla 
e com bastante divulgação, o que por conta da epidemia, só deverá acontecer em 2021. Há parceiros interessados 
em contribuir para a manutenção da pista de skate do parque. 
 Vídeo: (ver link) 

Link do SEI:  
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?XJe606xoyp3QxxkeXOtNa0f
x5PPdOBVgkXyyCkRr268Y7xoi5fMBgzr21Gi2DD48HqC6CR8GlHl6lm-
9YjSC50mxMzTWVh5PivXbSNoOPqtcvKoydisOt8BR4DthEQiw 

  
 
Encaminhamentos: 

Avaliar a situação do Parque Zilda Natel - encaminhar um ofício e pontuar o que é necessário. 
Consolidar todas as informações num dossiê para envio ao Subprefeito que deverá encaminhar a SVMA. Há 

um arquiteto local da sociedade civil, que pode contribuir para a elaboração de um termo de referência específico 
para a pista e terreno em que está contida. 

Pedido de diálogo com a SVMA sobre o assunto. 
 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsei.prefeitura.sp.gov.br%2Fsei%2Fmodulos%2Fpesquisa%2Fmd_pesq_processo_exibir.php%3FXJe606xoyp3QxxkeXOtNa0fx5PPdOBVgkXyyCkRr268Y7xoi5fMBgzr21Gi2DD48HqC6CR8GlHl6lm-9YjSC50mxMzTWVh5PivXbSNoOPqtcvKoydisOt8BR4DthEQiw
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsei.prefeitura.sp.gov.br%2Fsei%2Fmodulos%2Fpesquisa%2Fmd_pesq_processo_exibir.php%3FXJe606xoyp3QxxkeXOtNa0fx5PPdOBVgkXyyCkRr268Y7xoi5fMBgzr21Gi2DD48HqC6CR8GlHl6lm-9YjSC50mxMzTWVh5PivXbSNoOPqtcvKoydisOt8BR4DthEQiw
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsei.prefeitura.sp.gov.br%2Fsei%2Fmodulos%2Fpesquisa%2Fmd_pesq_processo_exibir.php%3FXJe606xoyp3QxxkeXOtNa0fx5PPdOBVgkXyyCkRr268Y7xoi5fMBgzr21Gi2DD48HqC6CR8GlHl6lm-9YjSC50mxMzTWVh5PivXbSNoOPqtcvKoydisOt8BR4DthEQiw
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O diálogo sobre o tema da participação no Parque Zilda Natel permitiu uma ampliação da possibilidade e 
importância do Cades Lapa acompanhar o estado da arte dos Conselhos Gestores dos parques adscritos à 
Subprefeitura da Lapa, ou seja, Parque Orlando Villas Boas, Parque dos Remédios, Parque Jardim das Perdizes, 
Parque Ecológico do Campo Cerrado - Dr. Alfred Usteri, no Jaguaré. 
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Encaminhamento mais geral, em relação aos demais parques da Subprefeitura da Lapa:  

1. Convidar a técnica Fernanda Costa Alves de SVMA/CGP/DPAC, que acompanha as eleições dos conselhos 
gestores dos parques, para atualizar a situação da formação de conselhos gestores dos parques do território - 
(marcar para a próxima reunião).Parques da Sub Lapa: Orlando Vilas Boas,Remédios, Jardim das Perdizes, 
Parque Ecológico de Campo Cerrado - Dr. Alfred Usteri, no Jaguaré, além do Parque Zilda Natel. 

2. Verificar a situação geral da administração, manutenção e outras aspectos. 
 
 

HORTA DA CITY LAPA - MOVIMENTO DE HORTAS URBANAS 
Processo de transformação de uma área verde, que é remanescente de viário, em uma horta educativa. A 

horta faz parte do Movimento de Hortas Urbanas. 
Histórico longo e constante para que o espaço fosse cuidado e tivesse proteção.  
A horta foi incendiada e conselheiras e conselheiros entendem a importância de contextualizar a questão do 

fogo, numa visão mais ampla do que ocorre no país e localmente na cidade. 
Visão da responsabilidade de quem fez o ato, providências. 

 
Encaminhamentos: 

Moção de repúdio pela violência contra o espaço público e papel do CADES Regional na promoção da Cultura 
de Paz no território. Aproveitar para ampliar em relação aos outros atos de violência. 

Moção de apoio - para que esses espaços sejam preservados 
 
 
Atualização dos GT’s 

GT Arborização 
Manejo experimental de quaresmeira da rua Macaé.  
Encaminhamento: verificar com equipe de Áreas Verdes da SUBLAPA, a viabilização do experimento. 
 
Aproveitando a temática, Cyra representante da Subprefeitura, informa que junto com o agrônomo André da 

Subprefeitura da Lapa realizará uma vistoria para gerar laudo técnico de manejo geral de árvores da rua Catão, no 
entorno do Hospital Sorocabana.   
 
 
Informes 
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Subprefeitura da Lapa:  Emendas parlamentares foram destinadas à requalificação de duas praças do território da 
Subprefeitura da Lapa: 

Praça Paulo Schiesari 
Praça Antônio Reski 

 
Relato sobre ocorrências na Praça Conde Francisco Matarazzo Júnior, pela conselheira Cáritas e Jupira, do Comitê da 
Praça: estão havendo usos inadequados e treinamentos esportivos, com intensificação de uso das quadras, 
diuturnamente e sem obediência aos protocolos. Está sendo feito o trancamento da praça por um zelador 
desconhecido. A população pede o cumprimento das regras legais e não aglomeração. O uso de risco tem provocado 
a desistência de outros usuários habituais da praça, que caminham com máscaras e não contam com outra área livre, 
nas proximidades. A praça possui Termo de Cooperação com a Prefeitura, a cooperante concorda com restrição à 
quadras, prevista em portaria de SEME, mas aguarda posicionamento da Subprefeitura. Tentativas de contato e 
orientação dos grupos não surtiram efeitos. Uma das idéias é utilizar um recurso da Emenda parlamentar destinada à 
praça para a colocação de uma placa que ajude na informação de sua denominação e colabore com a educação dos 
usuários. A proposta é que já sejam feitas as adequações dentro das melhores práticas e protocolos. 
Observação da representante da secretaria da Saúde: proíbe as atividades de esporte coletivo. 
Encaminhamento: pedido para que haja uma fiscalização da SUBLAPA das aglomerações e cumprimento dos protocolos 
e orientação da equipe da Saúde. Pedido da população local é cumprir a Portaria 30 para que não haja esse tipo de 
aglomeração. 
 
Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB) - A tramitação do Projeto de Lei encontra-se parado, no 
momento. Havia sido formada uma Mesa Técnica com  assessores técnicos da Câmara, Representantes do Grupo de 
Gestão, sociedade civil e poder público para apresentação e discussão de Projeto de Lei Substitutivo, mas 
representantes do Grupo de Gestão pediram a saída do grupo, por entender que a discussão foi centrada em proposta 
de um vereador e uma vereadora e houve a inclusão de itens como  retirada de recursos da área expandida da 
operação e retirada de recursos para construção de equipamentos institucionais, com o que não concordam.  Através 
da agenda do Colégio de Líderes acompanham se  a discussão do Projeto retornará , ainda no final desta gestão.  
 
 
Projeto Caminho das Crianças - diálogo inicial com a CET e preparação da apresentação com o resumo do andamento 
dos grupos de trabalho local para verificar possibilidade de apoio. 
 
Jupira informa que haverá reunião, em 27/10/2020 da OUCAB, com participação da Subprefeitura da Lapa, SP 
Urbanismo, SVMA, SEHAB, Conselho de ZEIS e Grupo de Gestão da Operação para informações sobre o que está sendo 
pensado para o Parque Linear, em área lindeira ao Córrego Água Branca. Foram encaminhadas a SP Urbanismo 
sugestões e propostas dos moradores, para uma construção coletiva da proposta.  
 
 
5. Próxima pauta: 

- Aprovação da ATA  
- Assuntos principais:  

 Apresentação sobre Plano Diretor e abordagens e instrumentos ambientais inseridos no instrumento 
urbanístico. Convite à especialista de SMDU para uma apresentação  
 Informe sobre a situação dos conselhos gestores dos parques da SUBLAPA, por técnica de SVMA. 

Atualização dos GTs 
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6. Encerramento:  A reunião, realizada virtualmente, pela plataforma Google Meet, foi encerrada, às 21:20 hs.  
 
7. Próxima reunião: 18/11/2020, quarta-feira 
 


