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REUNIÃO MENSAL - CADES REGIONAL LAPA - 17/06/2020 

Horário: 18:30 as 21:20h 
reunião Virtual: meet.google.com/ymv-zonk-zvv 

 

Participantes: 

Conselheira(o)s - Sociedade Civil (presentes) 

 Alice Wey de Almeida 

Helena Maria de Campos Magozo  

 Lara Cristina Batista Freitas 

 Eduardo Fernandes de Mello  

 Leandro Gomes e Silva 

Solange Viana de Oliveira 

 Cáritas Relva Basso  

 Vera de Carvalho Enderle 

 Angela Soranz Saragiotto 

 

Representantes do Poder Público( presentes) 

  

 Cyra Malta Olegário da Costa 

Maria Laura Fogaça Zei 

  

Sociedade Civil 

 Celine  

Alexandra Swerts 

 Eduardo Fiora 

  

  

Agenda: 

 

- Assuntos principais 

- Informes 

- Pauta da próxima reunião 

- Encerramento 

 

 

Assuntos principais: 

1. Revisão do Regimento do CADES Lapa  

https://meet.google.com/ymv-zonk-zvv?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/ymv-zonk-zvv?hs=122&authuser=2


Justificativa: atender às motivações, fundamentadas em atos de agressão verbal e desrespeito contra membros do 

Conselho, não previstos anteriormente no regimento vigente; reforçar e incluir  a possibilidade de reuniões online; 

explicitar os princípios da Cultura de Paz a serem  adotados por todos os conselheiros e principalmente ,incluir o 

Código de Ética, a ser seguido por todos os conselheiros e participantes, como parte integrante do Regimento do 

CADES Lapa. A minuta de revisão  foi enviada anteriormente à reunião, por email oficial do Conselho e lida durante a 

reunião em curso para conhecimento e observação de todos os  conselheiros e conselheiras.  

A minuta levou em consideração, em sua elaboração, Códigos de Ética de outros conselhos participativos e passou 

pela avaliação e orientação da Assessoria Jurídica da Subprefeitura da Lapa.  

*Votação para aprovação da minuta: 

A Favor - 8 conselheiras(os) representantes da sociedade civil e 2 conselheiras (os) representantes do poder 

público votaram favoravelmente à aprovação de alteração do regimento 

Contra - Não houve manifestação contra 

Abstenção - não houve voto de abstenção 

 

*Por ausência de outras(os) representantes do poder público e o conselho ser paritário entre representantes do 

poder público e sociedade civil, (8 representantes de cada segmento) ficou inviabilizado o quórum necessário para 

deliberação da alteração do regimento. Portanto, encaminhou-se o agendamento de uma reunião extraordinária 

para efetuar a votação. 

Reforçou-se a importância da presença de representantes do poder público para viabilizar esta votação e para 

participação constante nas reuniões do CADES Lapa.   

Importante compor uma lista de transmissão de Whatsapp para os conselheiros da sociedade civil e representantes 

do poder público. 

 

2. Inclusão de pauta aprovada pelos conselheiros: 

- Relato da moradora Celine da Pompéia -  A moradora, que reside próxima à rua Cláudio, relatou sua ação e 

do dono de uma borracharia,  que se situa próxima a uma rotatória, nos cuidados relativos a plantio e 

manutenção do espaço, de forma voluntária e que foi alterado pelo síndico de um condomínio próximo, sem 

qualquer diálogo com estes cidadãos. 

- A representante da Subprefeitura da Lapa, engenheira agrônoma Cyra, verificará se há algum Termo de 

Cooperação com a Subprefeitura para plantio e manutenção do espaço e como poderá ser orientado o 

cuidado com o espaço. 

- Indicações para situações similares: 

https://come-se.blogspot.com/2014/04/horta-city-lapa-voce-praca-acho-graca.html?m=1 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/04/bairro-na-z-oeste-de-sp-ve-semente-da-discordia-em-horta-

comunitaria.html 

 
3. Informe: Dois representantes do Observatório da Vila Leopoldina acompanharam a reunião, Eduardo Fíora e 

Alexandra Swerts. Eduardo reforçou a importância do CADES Lapa participar, mais ativamente,  dos Projetos de 

Intervenção Urbana que afetam o território da Subprefeitura da Lapa, principalmente o PIU Arco Pinheiros  e PIU 

Leopoldina  .Os dois projetos relacionam-se com a luta por moradia social. Informa que o PIU Leopoldina, que conta 

com o Jaguaré e Leopoldina em sua abrangência,  está parado na Câmara Municipal, pronto para ser votado  e o PIU 

Arco Pinheiros encontra-se embargado pela Justiça, por exigência de apresentação de EIA-RIMA. Entende que os 

PIUs tem tudo a ver com o Conselho que tem em sua denominação, o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. Cita também a importância do acompanhamento do Conselho Gestor da ZEIS da Operação Urbana 

Água Branca. 

O Observatório está inteiramente à disposição para a passagem de informações e entendem que a presença de 

representação do CADES dará força aos projetos sociais que acompanham e que são relevantes para o território 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fcome-se.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fhorta-city-lapa-voce-praca-acho-graca.html%3Fm%3D1
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsao-paulo%2Fnoticia%2F2015%2F04%2Fbairro-na-z-oeste-de-sp-ve-semente-da-discordia-em-horta-comunitaria.html
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsao-paulo%2Fnoticia%2F2015%2F04%2Fbairro-na-z-oeste-de-sp-ve-semente-da-discordia-em-horta-comunitaria.html


Encaminhamentos:. 

- Chamar SMDU para uma exposição sobre o andamento das intervenções urbanísticas  na reunião de 

15/07/2020 

- Reunir informações disponíveis . 

- Verificar um grupo de trabalho específico para a questão 

 

 

4.  Encaminhamentos e organização da próximas reuniões (pauta, comunicação, tema de palestra, etc)  

 

 Próxima reunião do CADES Lapa: 15/07/2020 

  

Pauta:  

- Proposta de alteração do Regimento - Minuta a ser reenviada para análise por todos os conselheiros e 

representantes do poder público - dia  01/07/2020 as 18:30h - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA FAZER 

DELIBERAÇÃO OFICIAL  

- Atualização de SMDU e presença na próxima reunião 

- Atualização dos GT’s / GT Arborização e águas - Continuidade do planejamento da Avenida Pompeia - 

compor quadro comparativo 

- Atualização de Saúde - Cáritas 

- Dados sobre resíduos - verificar a situação na cidade e na região da Lapa (ver alguém de Amlurb - jul/2020) 

 

 

5.  Encerramento às 21:20h. Reunião online – Plataforma – Google Meets- Hangouts 

 

 


