
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
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 EXTRAORDINÁRIA DO CADES  LAPA 
 
Data: 20.01.2021 
Hora de início: 18:30h 
Local: meet.google.com/njd-hhjh-ggj 
 
Participantes: 

Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil: 
Alice Wey de Almeida 
Lara Cristina Batista Freitas 
Leandro Gomes e Silva 
Solange Viana de Oliveira 
Eduardo Fernandes de Mello 
Caritas Relva Basso 
Representantes do Cades Lapa da Sociedade Civil – Suplentes 
Vera de Carvalho Enderle 
Angela Tadeu Massela 
 
Representantes do Cades Lapa - Poder Público: 
Cyra Malta Olegário da Costa  
 

Aprovação da ATA – Aprovada por unanimidade 

Assuntos principais: 

1. Balanço de 2020  

– Eixo 1 e 2 a ser desenvolvido em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – combinar data por e-mail do CADES Lapa 

 

2. Relato praça  Paulo Schiesari e Antonio Resk 

- apresentação do Caio e Natalia 

 

3. Apresentação por Rose Marie Inojosa sobre Cultura de Paz 

A paz não é uma ideia vaga, mas está ligado a tudo o que protege a vida 
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Respeito pela vida, por todos os seres, por todas as pessoas, respeito à diversidade – RESPEITO em várias dimensões 
A percepção da paz não é algo passivo. 
Respeito vem junto com a coragem, toda a ação pede coragem. 
ESCUTAR para compreender, para tecer acordos na comunidade, na família, no grupo de conselheiros 
Várias formas de violência se apoiam em vários tipos de poder (físico, verbal, status etc) 
Instrumentos de cultura paz 
Ex.: Boicote, resistência pacífica de não aceitar coisas que afetam a vida. 
Buscar restaurar as condições de diálogo 
Não entrar na luta de forma violenta, e sim na forma de resistência, com coragem 
A cultura do “bateu, levou” persiste em nossa sociedade. 
Você pode vencer uma pessoa, mas não a sua ideia 
Cultura de Paz é um exercício! 
Não violência que é parceira da Paz, é uma atitude muito importante 
*Eirene – três graças, Deusa da Paz...segurando um bebê (cornucópia), Plotus – deus da riqueza e da prosperidade (tudo 
isso é muito frágil). Sem a paz a riqueza se esvai. 
Comentário Lara – fala sobre o papel dos conselheiros em viabilizar este espaço de paz por meio da escuta, de falas 
adequadas e possibilidade de acordos dentro do grupo. 
Comentário Sol – importância de fazer um programa de educação para Cultura de paz para conselheiros 
Metodologia - Casas de mediação de conflitos nas subprefeituras, visava transcender o conflito, baseado em escuta 
respeitosa. Papel exercido pela GCM. 
 
Abertura para dúvidas, perguntas e comentários: 

Comentário da Jupira - Respeito deve prevalecer, função de conselheiro, convivência com próximos... respeito aos 
direitos, à cidadania...pessoas são violentadas com a retirada dos seus direitos. Direito à moradia, Direito à cidade, 

Direito ao espaço público de qualidade. Aprofundar o que significa esse respeito em contextos tão diversos 

Comentário de Eduardo – Respeito a Biodiversidade, reforçar a fala da Jupira, respeito à legislação, às pessoas querendo 

burlar a legislação...cobrar os direitos. UMAPAZ é um espaço precioso. Legislação é um grande acordo social, conforme 

a cultura e a sociedade muda as leis tb mudam 

Comentário Cáritas – Grata surpresa! Perspectiva confortante, estamos num período de muita raiva e destruição, 
impacto sobre o que está acontecendo de muita destruição, quanto precisamos defender. Lembrando da experiência 

anterior, onde a Rose apoiava os gestores nas tomadas de decisão sobre saúde, luta serena, ensinar a como fazer a 

partir dessa prática 

Comentário da Alice – Paz com essa analogia trazida pela Rose, que o natural seria a paz e a abundância. Muita reflexão! 

Comentário da Leandro – Agradecimento pois a apresentação foi muito especial 

4. GT’s  

GT Arborização e Águas 

*Conversa sobre Jardim de Chuva (e outras soluções de Infraestrutura Verde e Azul) - cada trecho ou travessias pode 

requerer uma solução ou conjunto de soluções específicas: RUA SEPETIBA 

- Elaboração participativa de estudos e projetos, chamar/articular especialistas 
- Ver ponte com potenciais parceiros (ex. SESC Pompeia, outros) 
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- Mapear comunidade local, parceiros etc 
- Organizar encontros, cursos (soluções urbanísticas e geométricas para travessias, manejo integrado de água, 
vegetação específica 
- Verificar com subprefeitura lapa o andamento atual dessa proposta  
- Avaliar os projetos e as ações executadas (plantios, jardins de chuva, etc) e coletar os aprendizados 
- Visão ampliada em termos de permeabilização 
 
Plantio em Praças – informar por email do CADES: cadesla@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

Outras pendências identificadas de 2020 
- Plantio em calçada e em praça - demonstração das melhores práticas (selecionar locais) 
- Retomar a Poda da Quaresmeira (Vera enviar foto atual florida) - sem data 
- Locais para abrir a caixa das arvores em frente a Escola Brigadeiro Faria Lima (indicação da Alice) – a existência de 
várias muretas – escolher uma para iniciar (entrada) e ver a continuidade / ver engajamento da comunidade escolar 
(conselho) e do entorno / apoio da subprefeitura para execução das obras 
 
Colaboração e Apoio 
- Desenvolvimento participativo de draft e articulação para avanço na Regulamentação da Lei de Praças (ver arquivo 
Carô) – importância de atender a toda a cidade 
 

5. Informes 

Comentário da Solange 
Eiwa - https://www.eywa.org.br/ 
Associação de Proteção Socioambiental / Restaurante Escola Guardião 
Disponibilidade e convite para uso espaço 
Orquidário – Rua Morchei  
Disponibilidade para parceria 
Parceiros da Lapa de Baixo – Próximo a Subprefeitura 
 
Proposta/Encaminhamento Lara 
Mapeamento dos locais de sustentabilidade dos territórios tanto públicos quanto privados ou do terceiro setor 
 
COMITÊ DE PRAÇAS  
Síntese Cáritas/Jupira - Propostas e encaminhamentos  
▪ Continuar a análise da Lei 16.212/15 + Lei 16.868/18 em reunião on-line no dia 28 de janeiro, às 17h. Recomendação 
de todos/as fazerem leitura prévia;  
▪ Manter reuniões temáticas periódicas, para tratar de temas comuns aos Comitês, como: Uso da praça para moradia ou 
ocupação diversa; outros usos das praças; canais de comunicação e mobilização com moradores do entorno das praças; 
canais e comunicação ágeis com a Subprefeitura da Lapa; relação com cooperantes das praças 
Estiveram presentes 13 praças representadas, 10 comitês usuário cadastrados e deferidos da Lapa 
Participaram da reunião Alexandra Swerts (Comitês da Praça Yoshimi Takahashi e da Praça Nova Lapa) Caritas Basso 
(Comitê da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior) Carolina Castiñera (Comitê da Praça Paulo Schiesari) Carolina 
Mariela Tarrío (Comitês da Praça Amadeu Decome, Praça Antonio Resk e Praça Paulo Schiesari) Daniel Rodrigues 
Caballero (Comitê da Praça Homero Silva/Nascente) Jupira Cauhy (Comitê da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior) 
Katia Braga (Comitê da Praça Cornélia) Luciana Cury (Comitê da Praça Homero Silva/Nascente) Maria Isabel Cotovio 
(Comitê da Praça Yoshimi Takahashi e da Praça Nova Lapa) Marli Meletti (Comitê da Praça Conde Francisco Matarazzo 
Junior) Vanessa Matarazzo (Comitê da Praça Ana Maria Poppovic e da Praça Casa da Colina) Vera Enderle (Comitê da 
Praça Ana Maria Poppovic e da Praça Casa da Colina) Camila Ferraz (Praça Orlando Zanfelice Junior) Helena Magozo 
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(Conselheira CADES Lapa) Henrique Schafer (Praça Nossa Senhora do Carmo) Leticia (Cerrado Infinito e Fórum Verde 
Permanente) 

Art. 6º São instrumentos da gestão participativa das praças: I - a consulta pública de projetos, previamente à sua 
implantação; II - os comitês de usuários; III - o cadastro de praças. 

Comentários feitos 
Chamado para fazer uma análise das leis de praças com os comitês, compartilhar experiências e dificuldades para 
entender os eram comuns ou específicos. Foram levantadas as questões de relacionamento com o poder público. É 
preciso ter um relacionamento mais direto e mais horizontal. Clareamento das atribuições dos participantes dos 
comitês. A relação dos comitês e cooperantes (adotantes). Questão dos moradores de rua. Foco para que seja possível 
intervir para que o espaço público (praças) possa cumprir melhor suas funções. Várias situações de praças – com e sem 
cooperante, com ou sem comitê. Inserção deste movimento no fluxo de trabalho do CADES Regional Lapa.  
Próxima reunião – 28/01, 17h - retomar e avançar na leitura de cada artigo da lei de praças (leitura prévia) 
Itens da lei para discutir e analisar e subsidiar, pensar o problema como um todo e ver os encaminhamentos  
Apresentar uma minuta de regulamentação. Lara entende que é importante dar foco, velocidade para a 
regulamentação. Cyra lembra os encaminhamentos possíveis para a proposta de regulamentação: Secretaria do Verde 
→Executivo e que o CADES pode ter um papel no apoio a estas etapas. 
Eduardo comentou que é favorável a composição de um GT no CADES Lapa 
Há uma concordância na sociedade civil, como no grupo Interpraças de que a regulamentação seria trabalhada com o 

CADES por conta disso.  

Cáritas - Lembra que é possível fazer um GT com propósito específico e temporário 

Para próxima reunião: continuar a avaliação pelos conselheiros em relação ao GT na próxima reunião ordinária (24/02). 

Observar que a Lei é um Pacto Social – deve ser discutida com as partes interessadas da sociedade, é preciso incluir os 

outros setores para que complemente e se avance 

Representantes do Poder Público 
Envio de ofício sobre os nomes dos representantes do poder público – aguardar retorno e posicionamento 
Portaria 47  
Avaliação sobre os passos diante da portaria, avaliação sobre um instrumento ou referendo do local  
Comunicação CADES/SUB 
Fazer o contato da Comunicação – definir o que o CADES precisa para esse diálogo com a assessoria de imprensa 
 

6. Pauta para próxima reunião mensal (ordinária) – 24/02 

- Apresentação de proposta sobre comunicação do CADES Lapa 
- Representantes das secretarias 
- Apresentação Balanço 2020 (resultado da reunião extraordinária) 
- Ver informação sobre a implementação do PMAU – Plano de arborização regional 
- GTs 
- Avanços sobre a Regulamentação da Lei de Praças 
- Informes  
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