
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal da Lapa, realizada 

em 16/05/2022, realizada de forma remota conforme disposto na Portaria n. 

003/PREF/CC/SERS/2020. 

Ata 06/2022 

 

Ao dia 16 de maio de dois mil e vinte e dois, às 19h15, em segunda chamada, reuniu-

se de forma remota o Conselho Participativo Municipal da Lapa (CPM Lapa) por meio 

de seus membros abaixo subscritos, conforme disposto na Portaria n. 

003/PREF/CC/SERS/2020. 

Coordenação: Sonia Rodrigues 

Secretário-geral: Humberto Moreira  

I – REGISTRO DE PRESENÇAS E AUSÊNCIAS 

Conselheiros/as presentes: 

MARIA ESTER XAVIER PEREIRA DO VALLE; HUMBERTO MOREIRA; SONIA 

RODRIGUES; MARIA ISMÉRIA NOGUEIRA DOS SANTOS totalizando 4 (quatro) 

presenças. 

Conselheiros/as ausentes: 

EDSON GARCIA ALVES; ALBERTO FERNANDO AFFONSO CANDIDO; ORLANDO 

SOUZA DO NASCIMENTO; PAULO SERGIO VIEIRA DE FREITAS; MARIA 

APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA; RONALDO DE OLIVEIRA TERRA; SIMONE DE 

AGUIAR; CLAIR SAMPAIO; DANILO LESSA BERNARDINELLI; LUCIA APARECIDA 

DE SALES ALEXANDRE; MARCO ANTONIO MARINO (solicitou desligamento formal 

do CPM Lapa em 14/04/2020); PEDRO NABUCO; RUBENS RODRIGUES DE 

MENDONCA JUNIOR e VANESSA VITULLO (solicitou desligamento do CPM Lapa, 

mas não encaminhou o formulário oficial), totalizando 14 (quatorze) ausências. 

Interlocutor da Subprefeitura da Lapa: 

Sr. Afonso Rennó 

II – EXPEDIENTE: 

. Pauta 

III- Pauta: 

Escolha das propostas para PLOA 2023 

IV. Reunião 

No âmbito do processo participativo para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 

2023, o CPM Lapa prioriza as propostas da população referente à LAPA e espera 

ajudar na contemplação de todos/as que participaram. 

A pedido do interlocutor da subprefeitura da Lapa Sr. Afonso Rennó, seguem as 15 

propostas selecionadas para apreciação dos conselheiros/as do CPM Lapa, para a 

secretaria da fazenda do Municio de São Paulo e para publicação no Diário Oficial do 

Município.  

 

SELEÇÃO DAS 15 PROPOSTAS PARA O PLOA 2023 PELO PLENO DO CPM 

LAPA: 

 



1) Código: 1322 - Autor: Comitê De Defesa Do Hospital Sorocabana – Descrição: 

Garantida a municipalização do Hospital Geral Sorocabana, com a Prefeitura da 

Cidade de São Paulo tendo passado da sua cessão precária por 20 anos a partir de 

2016, para a sua titularidade, amplamente anunciada inclusive pela própria prefeitura, 

em 13/10/2021. Garantir, agora, na LOA 2023 a dotação orçamentária para 

elaboração e execução do projeto executivo completo de reforma integral do edifício, 

garantindo no processo iniciado via dotação orçamentária vistorias participativas da 

população e movimentos sociais para o adequado levantamento técnico das 

condições atuais, garantindo a identificação, com participação ativa da população, 

sobre as necessidades hospitalares da região e entorno, e garantindo como fim maior 

do processo o pleno e rápido funcionamento desse aparelho público de saúde como 

Hospital Geral para a Zona Oeste, atualmente sem nenhum hospital público de 

referência. 

2) Código:1041 - Autor: Edu Mello – Descrição: Ampliação da Pça Homero Silva/ 

Pça das Nascentes Considerando o manifesto interesse da população , que por mais 

de 13 anos vem cuidando e preservando o espaço, e que reivindica a ampliação do 

local por meio da desapropriação e incorporação de um terreno na Av Pompeia n° 

2153 e sequenciais, cuja obra se encontra embargada pelo ministério público por 

impactar diretamente nas nascentes e lençol freático das imediações da praça. 

Considerando as recomendações dos PDE, Plano de drenagem, Novo Código 

Florestal, Planclima, e outros planos ambientais, que preconiza a ampliação de áreas 

permeáveis e demarcação de APP. Proponho a desapropriação e incorporação do 

terreno da Av Pompeia, 2153 e sequenciais, ao perímetro da praça Homero Silva, com 

projeto paisagístico que preserve e otimize suas áreas verdes e de lazer. 

3) Código:667 - Autora: Beatriz Barrella – Descrição: Uma nova sede para UBS 

Vila Anglo. 

4) Código:1193 - Autora: Lúcia Skromov – Descrição: Construção da UBS -Vila 

Ipojuca na Rua Sepetiba,660. 

5) ) Código: 991 Autora: Jupira Cauhy – Descrição: CEU - Centro Educacional 

Unificado na Água Branca Destinar recursos para o projeto executivo e obra do CEU - 

Centro Educacional Unificado, que está previsto no Subsetor A1 da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca (Avenida Marquês de São Vicente, 2154). No local serão 

construídas 1556 HIS e no entorno há vários condomínios residenciais e outros que 

estão sendo construídos. O projeto básico já está pronto na SP 

Urbanismo/SMUL/PMSP. Justificativa - Não há escola pública nessa área da Barra 

Funda/Água Branca para atender a população do entorno. O CEU contará com bloco 

educacional, bloco cultural e bloco esportivo. 

6) Código: 992 -  Autora: Jupira Cauhy – Descrição: UBS - Unidade Básica de 

Saúde na Água Branca/Barra Funda Destinar recursos para o projeto executivo e obra 

da UBS - Unidade Básica de Saúde na Água Branca/Barra Funda que está prevista no 

Subsetor A1 da OUCAB (Avenida Marquês de São Vicente, 2154). Justificativa - No 

local serão construídas 1556 HIS e no entorno há vários condomínios residenciais e 

outros que estão sendo construídos. O projeto básico já está pronto na SP 

Urbanismo/SMUL/PMSP. 

7) Código: 932 - Autora: Neiva Otero – Descrição: ESTUDO/LEVANTAMENTO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - sub LAPA Realizar estudo/levantamento 

do patrimônio cultural e histórico dos bairros Pompéia, Perdizes, Lapa com o objetivo 

de salvaguardá-lo. Nos últimos anos, os bairros têm passado por intenso processo de 



adensamento e gentrificação. Muitos imóveis foram e estão sendo demolidos, 

eliminando importantes traços de suas identidades e memórias. Esta proposta se 

alinha ao Eixo SP Inovadora e Criativa (PDM 2021-2024) e ao ODS 11 - Cidades e 

Comunidades Sustentáveis. 

8) Código: 1064 - Autora: Alexandra Swerts Leandro – Descrição: Reforma e 

adequação do imóvel público municipal da Rua Roma, para instalação do CEO - 

Centro de Especialidades Odontológicas objetivando centralizar os serviços 

odontológicos que estão fragmentados nas unidades de Saúde da região Oeste. 

9) Código: 1044 - Autor: Edu Mello – Descrição: Implantação de trecho do Parque 

Linear do Córrego Tiburtino, que compreende a Praça Dr. Otávio Perez Velasco, a 

Praça São Crislim e a viela que faz a ligação entre as duas praças. Considerando a 

necessidade de aumento das áreas permeáveis e de contenção de enxurradas. 

Considerando a obrigatoriedade de demarcação de áreas de Preservação Permanente 

estabelecidas no Novo Código Florestal e no PLANCLIMA. Considerando a ameaça 

de construção de uma edificação no terreno da Rua Marapuama, 198, lindeiro à viela, 

sobre as nascentes existentes no local . Proponho: Desapropriação e incorporação do 

terreno da Rua Marapuama, 198, à área do futuro Parque linear. Projeto de tratamento 

paisagístico da viela, com jardins de chuva , mobilidade para pedestres , brinquedos e 

equipamentos de lazer e instalação de Câmeras de  

10) Código: 1411 - Autora: Vera Helena Lessa Villela – Descrição: Implementar 

programas e projetos de oferta de alimentação segura e contínua às populações que 

não tenham condições de produzir ou de comprar seu próprio alimento, a exemplo da 

população em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, migrantes e 

imigrantes, população LGBTQIA+, assim como egressas/os do sistema prisional 

11) Código: 1393 - Autora: Vera Helena Lessa Villela – Descrição: Retomar Projeto 

de distribuição de cestas básicas verdes para idosos desenvolvido no segundo 

semestre de 2020 Ampliar programa alimento em casa para idosos 

12) Código: 1348 - Autor: Chico– Descrição: melhores condições de carreira para 

professores com aumento na remuneração direta. Promoção e facilitação da 

participação de eventos que geram progressão na carreira docente. Promoção de uma 

política de aposentadoria docente transparente, sem o aumento no recolhimento para 

o contribuinte e a criação de bolsas de estudo para facilitação da atualização 

profissional em instituições de pesquisa ou cursos de pós-graduação em ensino 

13) Código: 2026 - Autora: Júlia Baggio  – Descrição: Construção de uma Casa de 

Parto/Centro de Parto Normal: um modelo seguro de assistência às gestações de 

baixo risco, alinhado com as recomendações mundiais e evidências científicas 

atualizadas. Pode prover atendimento respeitoso e humanizado, sem os riscos 

inerentes a uma internação hospitalar, havendo protocolos precisos com relação a 

critérios de admissão de gestantes, assim como condutas em caso de necessidade de 

transferência para continuidade hospitalar do cuidado. Além de inegavelmente 

contribuir para a satisfação das mulheres, uma assistência nesse modelo está 

alinhada a estratégias globais e políticas públicas federais que visam diminuir as altas 

taxas de mortalidade materna e neonatal; o excesso de cesarianas sem indicação 

clínica e a violação dos direitos da mulher no parto. 

14) Código: 1036 - Autor: Humberto Moreira  – Descrição: Pavimentação - Asfaltar 

Ruas: Camburiú, Maracana, Euzebio de Paiva, Mota Pais, Tonelero ( nos ultimos 600 

metros antes de chegar na Cerro Corá que esta terrivel), a Rotatória que liga as Ruas 

Acuruá, Palmari, Votupoca, Mota Pais, Francisco Alves e Jaricunas, está precisando 



de reparos no asfalto e nos chamados gelos baianos, que se encontram espalhados 

pelas Ruas, além das faixas de pedestres que precisam ser repintadas pelo órgão 

responsável, a Rotatória fica próximo do número 32 da Rua Mota Pais. As Ruas 

citadas e as Ruas desse entorno necessitam urgente de reparo pois se encontram 

com buracos e infiltrações de água 

15) Código: 2032 - Autor: Felipe87 – Descrição: Construção de barreira ou 

isolamento acústico em torno das quadras de escola (aguia de ouro , vai-vai) de 

samba e Centros de treinamento São Paulo e Palmeiras, para diminuir e eliminar 

barulhos excessivos durante shows, ensaios, etc. Tendo em vista o aumento 

expressivo de moradia e o não atendimento e resolução do problema do barulho 

excessivo aos fins de semana e madrugadas, segue os exemplos de possibilidades 

existentes. 

V – ENCERRAMENTO 

Concluída a pauta da presente reunião extraordinária, Os conselheiros/as agradecem 

a presença e a participação de todas/os, encerrando-a. 

Ata digitada e formatada pelo secretário-geral Humberto Moreira, dentro das 

respectivas atribuições legais de Conselheiro Participativo Municipal. 

 

 

 

 

 

 


