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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, Subprefeitura Lapa  

cadesla@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

 

Ata da reunião ordinária do Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura 

de Paz da Subprefeitura da Lapa, realizada no dia 16 de fevereiro de 2022. 

 

Às 18h30 do dia 16 de fevereiro de 2022, pela plataforma Google Meet, foi iniciada reunião ordinária do 

CADES Lapa, pelo Coordenador e Conselheiro José Roberto, representante da Subprefeitura Lapa, que 

após saudação de boas-vindas, apresentou a pauta proposta: 1 – APRESENTAÇÃO CONSELHEIRAS/OS 

ELEITAS/OS PARA A GESTÃO DE 2022 A 2024; 2 – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO DA GESTÃO 2019 A 

2021; 3 – APROVAÇÃO DE CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2022; 4 – INFORMES SOBRE OS 

GRUPOS DE TRABALHO; 5 – DEFINIÇÃO DE DATAS E PAUTAS DAS PRÓXIMAS REUNIÕES 

EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA; 6 – INFORMES. Procede a verificação de presença, constatando os 

seguintes representantes da Sociedade Civil titulares Jupira Cauhy, Cáritas Basso, Helena Magozo, Lara 

Freitas, Leandro Augusto Gomes e Silva, Vera Enderle, Ligia Rocha Rodrigues, Carolina Pastorin Castineira; 

e suplentes Rafael das Neves Estudino, Eduardo Fernandes de Mello, Solange Viana de Oliveira, Filipe 

Fornari, Haloa Reuben, Poliana da Silva Alves; e representantes do Poder Público titulares Fernanda 

Galdino, Subprefeita Lapa e presidente do CADES Lapa; José Roberto dos Santos, representante da 

Subprefeitura Lapa; Cyra Malta Olegário da Costa, representante da SVMA e suplente Priscilla Martins 

Cerqueira, representante da SVMA, e confirma a existência de quórum para iniciar os trabalhos. Informa 

que a conselheira Jéssica Kranz Barcelos formalizou para SVMA pedido de saída do CADES por ter se 

mudado para outro município. Passa a palavra para a Presidente do CADES Lapa e Subprefeita Fernanda 

Galdino, que faz uma saudação de boas-vindas ao conselho empossado para a gestão 2022 a 2024, 

colocando-se a disposição para trabalho conjunto. Iniciando a pauta com o ITEM 1 – APRESENTAÇÃO 

DAS CONSELHEIRAS E DOS CONSELHEIROS ELEITAS/OS PARA A GESTÃO DE 2022 A 2024, o coordenador 

passa a palavra para as conselheiras e os conselheiros presentes, que  discorrem sobre as suas 

experiências e motivações para atuarem no CADES Lapa, indicando interesses comuns e colaborativos. 

No ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO DA GESTÃO 2019/2021 o Coordenador passa a palavra para 

as conselheiras Lara e Caritas, que apresentam uma sistematização das ações realizadas pela gestão 

2019 a 2021, orientadas pelas atribuições do CADES, e estruturadas em três eixos, sendo o Eixo 1 

Subprefeitura da LAPA -  acompanhamento de temas críticos e pilares eleitos pelos conselheiros e 

conselheiras das diferentes áreas, destacando as ações realizadas que avançaram e as que não foram 

realizados devido às limitações do período da pandemia do coronavirus e capacidade limitada de 

conselheiros frentes às demandas; Eixo 2 Capacitação, com foco em conhecer o funcionamento da 

Subprefeitura e temas críticos, com destaque para o tema Cultura de Paz como demanda de maior 

aprendizado; Eixo 3 Demandas da Comunidade, onde os temas de arborização e água foram tratadas no 

grupo de trabalho, e as questões críticas relacionadas às praças foram encaminhadas com a  

Subprefeitura. Informaram que o detalhamento do que foi apresentado está disponível para os membros 

do conselho. Dando sequência à reunião, no  ITEM 3 – APROVAÇÃO DE CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 

ORDINÁRIAS DE 2022, as conselheiras e conselheiros aprovaram a manutenção das reuniões ordinárias 

às terceiras quartas-feiras do mês, apenas alterando a data da reunião de dezembro, sendo então 16/03, 

20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10, 16/11 e 14/12/2022. Em seguida, foram apresentadas 

propostas de reuniões de trabalho para preparar as reuniões, para conhecer a Portaria de SVMA 16/2021, 

indicar ajustes no atual regimento interno do CADES Lapa e a realização de reunião extraordinária para 

discussão de temas urgentes. O ITEM 4 – INFORMES SOBRE OS GRUPOS DE TRABALHO, iniciou com o 
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GT de Regulamentação da Lei de Gestão Participativa de Praças. As conselheiras Helena, Caritas e Jupira 

apresentaram que a Lei 16.212/2015 que normatiza a Gestão Participativa de Praças ainda não está 

regulamentada pelo executivo, e o GT tem como objetivo propor uma minuta de regulamentação para os 

instrumentos comitê de usuários de praça, cadastro de praças e consulta pública; informaram que estão 

realizando reuniões semanais e assim que for finalizada, a minuta será  apresentada ao CADES, aos 

comitês de usuários/as de Praças da Lapa e demais interessados/as. Na sequência, pelo GT infraestrutura 

verde e azul (árvores e águas), as conselheiras Lara e Cyra relataram o trabalho realizado com plantio, 

mapeamento de árvores sufocadas, o estudo desenvolvido na Rua Sepetiba e Cerro Corá, a fim de 

promover redefinição dos desafios abordando águas, tráfego e camadas de vegetação; a busca de 

material da comunidade e especialistas, em colaboração, para definição de papéis e responsabilidades e 

entender os desafios da comunidade, buscando soluções sistêmicas; o retorno da CET sobre o projeto 

viário e a necessidade de apoio da Subprefeita para agilizar a avaliação do projeto viário. Em seguida, 

conselheiros e conselheiras dialogaram sobre a experiência dos GTs, apresentando sugestões para 

envolver moradores, estudantes, articulação com outros CADES Regionais, e a contribuição para a 

compreensão e articulação do meio ambiente na execução das políticas públicas na nossa região; 

aprofundamento de processos socioeducativos, estratégias e soluções, e subsídios de planejamento para 

implantação e execução de projetos; inclusão de cultura de paz nos projetos; avaliação do contexto de 

mobilidade ativa, zoneamento integral, manejo ambiental e jardinagem; mapeamento de vegetação em 

parceria com SENAC, alunos e comunidade, considerando espécies de árvores brasileiras para melhor 

adequação ao território; jardins de chuva, vaga verde, jardim permeável; ter também um olhar para 

acessibilidade, cruzamentos, menor exposição para pedestres e colher inspiração de outros territórios que 

já praticam essa iniciativa, como por exemplo a Região da Saúde. A conselheira Lara informou que a 

constituição de um novo GT se dá mediante aprovação do pleno, após apresentação de proposta 

preenchida em formulário, com descrição de objetivos, justificativa e participantes e a conselheira Caritas 

sugere a criação de GTs após o conselho definir suas ações prioritária. Dando sequência à pauta, no ITEM 

5 – DEFINIÇÃO DE DATAS E PAUTAS DAS PRÓXIMAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, foi 

acordado que serão agendadas reuniões de organização após indicação da disponibilidade de datas dos 

membros do conselho, em planilha que será criada e compartilhada. Devido a ausência da Subprefeita e 

presidente do CADES que já havia se retirado da reunião, a conselheira Jupira apresenta proposta de 

realização de reunião extraordinária do conselho para tratar com a Subprefeita a transferência de local do 

Pátio de Compostagem da Lapa, a cessão de área verde e das Praças Dr. Washigton de Barros Monteiro e 

Tomas Morus no contrato de cessão comercial dos baixos do Viaduto Antártica e a mudança de uso da 

Praça Marechal Carlos Machado para campo de futebol. Colocada em votação, foi aprovada pelos/as 

conselheiras e conselheiros titulares a realização de reunião extraordinária para o dia 23 de fevereiro, com 

sete (7) votos favoráveis, uma (1) abstenção e um (1) voto contrário. Finalizando esse item, o conselho 

indicou como pauta da próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 16 de março os itens 1 – 

Encaminhamentos da reunião extraordinária; 2 – Proposta de organização das reuniões do conselho; 3 – 

Proposta para a realização de planejamento da gestão 2022 a 2024; 4 – Proposta de revisão do regimento 

interno do CADES Lapa; 5 – Atualização das ações dos Grupos de Trabalho; 6 – Definição da pauta da 

próxima reunião ordinária a ser realizada em 20/04/2022. No ITEM 6 – INFORMES, foram apresentadas 

informações sobre o curso a ser realizado pela SVMA sobre a Portaria 16/2021. Nada mais tendo a tratar, 

e com registro de ausência das conselheiras suplentes Josineves Figueiredo, da Subprefeitura Lapa e 

Bruna Casanova, representante da Sociedade Civil, o coordenador encerrou a reunião às 20h30. 

 

 


