
    
 
 
 
 
 
          
 

 

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal das Subprefeituras
Subprefeitura da LAPA 
 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 
Subprefeitura da Lapa 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES
 
Data: 08/05/2019 
Hora de início: 18:30h previsto, porém se iniciou as 19h
Local: Subprefeitura da Lapa 
 
1. Pauta: Assuntos principais: Projeto piloto arborização. Resíduos eventos. Planejamento atividades. 

Informes. Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Pauta da 
próxima reunião. Encerramento. 

 
2. Aprovação da Ata de reunião: 1ª ATA/Relato da Reunião
 
3. Assuntos principais  

Reunião com início às 19h tendo como coordenador dos trabalhos o Presidente do CADES Lapa, Sr. Leonardo 
Santos, Subprefeito da Lapa.  

Sr. Leonardo apresenta o processo eletrônico SEI
eleitoral desse CADES Lapa e onde estão registrados todos os documentos, informações como atas, registros das 
reuniões, fotos e outros que foram apresentados nos encontros anteriores. O processo 
acompanhará a gestão do CADES Lapa 
sociedade civil que poderá fazer o acesso ao processo através do site:   
http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx

O nome do processo é: Instalação de Gestão de Conselho Municipal nº 6044.2018/0002284

Assuntos principais: 

1) Calendário – sugestão de datas fixas na 
indicação da data 27/11. Fixando o seguinte calendário aprovado pelos conselheiros:  

 19/06;  
 17/07;  
 21/08;  
 18/09;  
 16/10;  
 27/11 e  
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LAPA 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Subprefeituras 

Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES-LAPA 

18:30h previsto, porém se iniciou as 19h 

Projeto piloto arborização. Resíduos eventos. Planejamento atividades. 
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Pauta da 

1ª ATA/Relato da Reunião Mensal do CADES Regional Lapa

s 19h tendo como coordenador dos trabalhos o Presidente do CADES Lapa, Sr. Leonardo 

processo eletrônico SEI 6044.2018/0002284-7 que foi aberto no início do processo 
eleitoral desse CADES Lapa e onde estão registrados todos os documentos, informações como atas, registros das 
reuniões, fotos e outros que foram apresentados nos encontros anteriores. O processo 

 2019-2020.  Através do SEI todos os funcionários tem acesso e também a 
sociedade civil que poderá fazer o acesso ao processo através do site:   
http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx. 

Instalação de Gestão de Conselho Municipal nº 6044.2018/0002284

sugestão de datas fixas na terceira quarta-feira do mês, exceto mês de Novembro com 
indicação da data 27/11. Fixando o seguinte calendário aprovado pelos conselheiros:  

Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da 

Projeto piloto arborização. Resíduos eventos. Planejamento atividades. 
Outras metas/solicitações e calendário. Próximos passos / ações / providências. Pauta da 

Mensal do CADES Regional Lapa, de 08/05/19. 

s 19h tendo como coordenador dos trabalhos o Presidente do CADES Lapa, Sr. Leonardo 

que foi aberto no início do processo 
eleitoral desse CADES Lapa e onde estão registrados todos os documentos, informações como atas, registros das 
reuniões, fotos e outros que foram apresentados nos encontros anteriores. O processo SEI 6044.2019/0001743-8 

Através do SEI todos os funcionários tem acesso e também a 
sociedade civil que poderá fazer o acesso ao processo através do site:   

Instalação de Gestão de Conselho Municipal nº 6044.2018/0002284-7   

, exceto mês de Novembro com 
indicação da data 27/11. Fixando o seguinte calendário aprovado pelos conselheiros:   



    
 
 
 
 
 
          
 

 

 18/12. 
2) Horário da Reunião Mensal: Aprovação de horário de reunião às 18

segunda chamada (aprovado) 

3) Apresentação do formulário para criação de Grupos de Trabalho (GT)
o primeiro GT Revisão do Regimento Interno com objetivo de fazer uma avaliação, organização das 
sugestões do grupo e apresentação na próxima reunião com intuito de aprovação. Foram nomeadas como 
coordenadora do GT Sra. Helena e como Secretária Sra. Maria Laura Zei. Foi ressaltado que o regimento da 
gestão anterior está em vigência;

4) A Sra. Viviane Cristina, representante de SMS, é funcionária da COVISA e ressalta que está participando do 
conselho e gostaria de ter o foc
Prefeitura Regional. O grupo acha interessante fazer as ações de educação ambiental nas escolas. Também 
foi relatado que a DRE Pirituba/Jaraguá tem informado as escolas e tem os comitê
funcionários - em suas unidades instalados. A COVISA está como projeto junto as subprefeituras para a 
coleta de Pneus. A Subprefeitura de Pinheiros receberá os pneus para descarte e a Prefeitura da Lapa está 
em processo de organização para atender esse projeto que logo será informado. Foi lembrado que a maior 
parte dos criadouros ainda são os vasos de plantas. Foi sugerido a atenção a limpeza de calhas e, também, 
uma ação no Clube Pelezão. 

5) Conselheiro Leandro solicita a validação do G
tema Água em função das áreas de nascentes da região. A manutenção do conselho foi aprovada e 
conselheiros que tiverem interessem em aderir ao GT devem solicitar inclusão no grupo de WhatsApp;

6) Conselheiro Sr. Eduardo se ofereceu para 
atuais dos GTs que serão formados;

7) Conselheira Sra. Solange será a responsável por sistematizar as propostas de GTs para apresentar na 
próxima reunião. E informa que a Conselheira Alice, que não pôde estar presente, tem interesse em fazer 
um GT de Educação Ambiental e Cultura de Paz 
região;  

8) Conselheira Helena ressalta que para inscrições dos GTs 
comprometidos com a Educação Ambiental e Políticas Públicas

9) Prefeito Regional relata que esse conselho deve acompanhar as pautas da Prefeitura Regional como a 
Operação Consorciada Urbana Água Branca (OCAUB) que tem se
andamento a desocupação da Comunidade do Sapo.  Outras comunidades também estão em processo de 
desocupação como a do Jardim Humaitá, do Piqueri, Dracena, Cohab Jaguaré.  Também fez referências ao 
PIU Leopoldina, instalação de ZEIS, HIS, Plano de Arborização e Plano Cicloviário da Cidade que será 
apresentado pela CET. Todas as políticas públicas que estão presentes no território. Sr. Leonardo se 
comprometeu a fazer um resumo dos projetos em andamento conectado com o plano de m
referência e alinhamento deste conselho. 
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Aprovação de horário de reunião às 18h30 em primeira chamada e 19h a 

Apresentação do formulário para criação de Grupos de Trabalho (GT), sendo acatada a sugestão de formar 
o primeiro GT Revisão do Regimento Interno com objetivo de fazer uma avaliação, organização das 
sugestões do grupo e apresentação na próxima reunião com intuito de aprovação. Foram nomeadas como 

Helena e como Secretária Sra. Maria Laura Zei. Foi ressaltado que o regimento da 
gestão anterior está em vigência; 

A Sra. Viviane Cristina, representante de SMS, é funcionária da COVISA e ressalta que está participando do 
conselho e gostaria de ter o foco nas Arboviroses. Foi lembrado que existe um Comitê das Arboviroses na 
Prefeitura Regional. O grupo acha interessante fazer as ações de educação ambiental nas escolas. Também 
foi relatado que a DRE Pirituba/Jaraguá tem informado as escolas e tem os comitê

em suas unidades instalados. A COVISA está como projeto junto as subprefeituras para a 
coleta de Pneus. A Subprefeitura de Pinheiros receberá os pneus para descarte e a Prefeitura da Lapa está 

para atender esse projeto que logo será informado. Foi lembrado que a maior 
parte dos criadouros ainda são os vasos de plantas. Foi sugerido a atenção a limpeza de calhas e, também, 

validação do GT de Arborização formado na gestão anterior e sugere incluir o 
tema Água em função das áreas de nascentes da região. A manutenção do conselho foi aprovada e 
conselheiros que tiverem interessem em aderir ao GT devem solicitar inclusão no grupo de WhatsApp;

Conselheiro Sr. Eduardo se ofereceu para organizar o GT de Memória do CADES Lapa relacionando os temas 
atuais dos GTs que serão formados; 

Conselheira Sra. Solange será a responsável por sistematizar as propostas de GTs para apresentar na 
o. E informa que a Conselheira Alice, que não pôde estar presente, tem interesse em fazer 

Ambiental e Cultura de Paz para atuar na divulgação do CADES Lapa nas escolas da 

Conselheira Helena ressalta que para inscrições dos GTs vale lembrar que todos devem estar 
Educação Ambiental e Políticas Públicas;  

Prefeito Regional relata que esse conselho deve acompanhar as pautas da Prefeitura Regional como a 
Operação Consorciada Urbana Água Branca (OCAUB) que tem seus recursos congelados e tem em 
andamento a desocupação da Comunidade do Sapo.  Outras comunidades também estão em processo de 
desocupação como a do Jardim Humaitá, do Piqueri, Dracena, Cohab Jaguaré.  Também fez referências ao 

e ZEIS, HIS, Plano de Arborização e Plano Cicloviário da Cidade que será 
apresentado pela CET. Todas as políticas públicas que estão presentes no território. Sr. Leonardo se 
comprometeu a fazer um resumo dos projetos em andamento conectado com o plano de m
referência e alinhamento deste conselho.  

h30 em primeira chamada e 19h a 

, sendo acatada a sugestão de formar 
o primeiro GT Revisão do Regimento Interno com objetivo de fazer uma avaliação, organização das 
sugestões do grupo e apresentação na próxima reunião com intuito de aprovação. Foram nomeadas como 

Helena e como Secretária Sra. Maria Laura Zei. Foi ressaltado que o regimento da 

A Sra. Viviane Cristina, representante de SMS, é funcionária da COVISA e ressalta que está participando do 
o nas Arboviroses. Foi lembrado que existe um Comitê das Arboviroses na 

Prefeitura Regional. O grupo acha interessante fazer as ações de educação ambiental nas escolas. Também 
foi relatado que a DRE Pirituba/Jaraguá tem informado as escolas e tem os comitês - formado por três 

em suas unidades instalados. A COVISA está como projeto junto as subprefeituras para a 
coleta de Pneus. A Subprefeitura de Pinheiros receberá os pneus para descarte e a Prefeitura da Lapa está 

para atender esse projeto que logo será informado. Foi lembrado que a maior 
parte dos criadouros ainda são os vasos de plantas. Foi sugerido a atenção a limpeza de calhas e, também, 

formado na gestão anterior e sugere incluir o 
tema Água em função das áreas de nascentes da região. A manutenção do conselho foi aprovada e 
conselheiros que tiverem interessem em aderir ao GT devem solicitar inclusão no grupo de WhatsApp; 

do CADES Lapa relacionando os temas 

Conselheira Sra. Solange será a responsável por sistematizar as propostas de GTs para apresentar na 
o. E informa que a Conselheira Alice, que não pôde estar presente, tem interesse em fazer 

para atuar na divulgação do CADES Lapa nas escolas da 

vale lembrar que todos devem estar 

Prefeito Regional relata que esse conselho deve acompanhar as pautas da Prefeitura Regional como a 
us recursos congelados e tem em 

andamento a desocupação da Comunidade do Sapo.  Outras comunidades também estão em processo de 
desocupação como a do Jardim Humaitá, do Piqueri, Dracena, Cohab Jaguaré.  Também fez referências ao 

e ZEIS, HIS, Plano de Arborização e Plano Cicloviário da Cidade que será 
apresentado pela CET. Todas as políticas públicas que estão presentes no território. Sr. Leonardo se 
comprometeu a fazer um resumo dos projetos em andamento conectado com o plano de metas para 



    
 
 
 
 
 
          
 

 

10) Foi apresentado pelo comitê gestor da Operação Urbana Consorciada Água Branca a solicitação de reunião 
para apresentação do projeto da ponte da Pirituba pela SPObras em reunião conjunta do CADES LAPA e 
CPM.  

 
4. Informes gerais 

 Informe 1: A Comissão de Meio Ambiente da Associação Comercial e OAB, distrital Oeste, organiza 
a Semana do Meio Ambiente de 3 a 6 de junho. 

 
5. Pauta próxima reunião:  

- Aprovação da Ata da Reunião 
- Assuntos principais: Revisão Regimento Interno
- Informes  
- Próximos passos / ações / providências
- Encerramento. 
 

6. Encerramento da reunião – Foi encerrada a reunião às 
presença de todos. Lembrete - próxima 
Lapa. 

 
 
PARTICIPANTES PRESENTES: 
 
Presidente 
Leonardo Casal Santos 
 
Representantes CADES LA – Conselheiros da Sociedade Civil (titulares)
Lara Cristina BAtista Freitas, Leandro Gomes e Silva, Solange Viana de Oliveira, Helena Maria de Campos 
Magozo, Paulo Cesar Maluf, Umberto de Campos Sarti Filho, Eduardo Fernandes de Melo
 
Representantes CADES LA - Conselheiros do Poder Público (titulares)
Cyra Malta Olegario da Costa (SUB-LA), Maria Laura Fogaça Zei (SVMA), Miguel Costa Penteado (SEME), Luis 
Octavio da Silva (SMUL), Viviane Cristina Mendonça Martins (SMS), Alexandra Swerts Leandro (SME)
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LAPA 

Foi apresentado pelo comitê gestor da Operação Urbana Consorciada Água Branca a solicitação de reunião 
para apresentação do projeto da ponte da Pirituba pela SPObras em reunião conjunta do CADES LAPA e 

Informe 1: A Comissão de Meio Ambiente da Associação Comercial e OAB, distrital Oeste, organiza 
a Semana do Meio Ambiente de 3 a 6 de junho.  

ovação da Ata da Reunião  
Regimento Interno 

s passos / ações / providências 

Foi encerrada a reunião às 21:30h, com os devidos agradecimentos pela 
róxima reunião mensal: 19/06/2019, às 18h30

Conselheiros da Sociedade Civil (titulares) 
Freitas, Leandro Gomes e Silva, Solange Viana de Oliveira, Helena Maria de Campos 

Magozo, Paulo Cesar Maluf, Umberto de Campos Sarti Filho, Eduardo Fernandes de Melo

Conselheiros do Poder Público (titulares) 
LA), Maria Laura Fogaça Zei (SVMA), Miguel Costa Penteado (SEME), Luis 

Octavio da Silva (SMUL), Viviane Cristina Mendonça Martins (SMS), Alexandra Swerts Leandro (SME)

Foi apresentado pelo comitê gestor da Operação Urbana Consorciada Água Branca a solicitação de reunião 
para apresentação do projeto da ponte da Pirituba pela SPObras em reunião conjunta do CADES LAPA e 

Informe 1: A Comissão de Meio Ambiente da Associação Comercial e OAB, distrital Oeste, organiza 

h, com os devidos agradecimentos pela 
18h30,  na Subprefeitura da 

Freitas, Leandro Gomes e Silva, Solange Viana de Oliveira, Helena Maria de Campos 
Magozo, Paulo Cesar Maluf, Umberto de Campos Sarti Filho, Eduardo Fernandes de Melo 

LA), Maria Laura Fogaça Zei (SVMA), Miguel Costa Penteado (SEME), Luis 
Octavio da Silva (SMUL), Viviane Cristina Mendonça Martins (SMS), Alexandra Swerts Leandro (SME) 


