
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Subprefeitura LAPA - cadesla@smsub.prefeitura.sp.gov.br

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES REGIONAL LAPA
Data: 28.04.2021
Hora de início: 18:30h
Local: Reunião online meet.google.com/gek-vhic-zay

Pauta prevista:
1. Aprovação da ATA
2. Assuntos principais

Atualização dos GTs:
- GT Arborização e Água
- Viela
- Gestão Participativa de Praças - diálogo sobre a regulamentação da Lei Participativa de Praças

3. Informes

Pauta:

Lista de Presença (avaliação do quórum)

Representantes do Cades Lapa -  Sociedade Civil:
Alice Wey de Almeida
Lara Cristina Batista Freitas
Leandro Gomes e Silva
Solange Viana de Oliveira
Cáritas Relva Basso
Eduardo Fernandes de Mello

Representantes do Cades Lapa - Poder Público:
Caio Vinicius de Moura Luz - Presidente
Cyra Malta olegário da Costa (SUB-LA)
Felipe Leite Pansano (SUB-LA)
Rafaela Cristina Costa(SMS)
Welson Roberto Barbosa (SVMA)
Priscilla Martins Cerqueira (SVMA)
Denise de Campos Bittencourt (SMUL)
Bruno Vicente Pimentel   (Direitos Humanos)

Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil  – Suplentes
Vera de Carvalho Enderle
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Participantes da Sociedade Civil: (ver a lista coletada no CHAT)

1. Aprovação da ATA

- Aprovada Ata da reunião ordinária de 17/03/2021

2. Assunto Principal: Apresentação do subprefeito Caio Luz

- Atualização dos GTs

. GT ARBORIZAÇÃO E ÁGUAS:
Apresentação dos projetos planejados pelo CADES Regional/GT Arborização e Águas
➔ Projeto de Infraestrutura verde e azul - voltado para aplicação de políticas públicas (PMAU+ Manual

de Desenho Urbano) com foco em arborização urbana, manejo integrado da água, caminhabilidade,
acessibilidade e visão zero envolvendo coletivos e comunidade local, e ações socioeducativas
articuladas com a SUBLAPA, SVMA, CET e outros.

➔ Arborização - plantio em calçada e ações Abre a Caixa, na escola EE Brigadeiro FAria Lima envolvendo
SUBLAPA e SVMA

➔ Poda exemplar - Pedido da Quaresmeira envolvendo SUBLAPA
➔ Estudos e apoio ao Plano Regional de Arborização urbana da Lapa envolvendo a SUBLAPA e SVMA

- Travessa Roque Adoglio - ver Carta no ANEXO I

- Questão sobre a proposta para criar a Regulamentação da Lei de Gestão Participativa de Praças
. Consulta e apoio dos conselheiros ao diálogo e contribuições a regulamentação da Lei 16.212/15 - aprovada

proposta de criação, no âmbito do CADES, do GT para regulamentação da lei de gestão participativa coordenado
pelos conselheiros Caritas e Eduardo. Sugerida a participação dos comitês de praças e movimentos como o Boa Praça,
grupo Interpraças e outros interessados em contribuir com a proposta de regulamentação.
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. Breve relato sobre o Encontros do Comitês de praças - leitura e diálogos sobre a Lei da Gestão Participativa
de Praças e Sucedâneas, (Lei 16.868/2018 e Decreto 59780/2020). Reunião com a Supervisora Cleide de SUAS, para
discutir sobre a abordagem de pessoas em situação de rua morando nas praças.

- Apresentação dos conselheiros do representantes do Público - Direitos Humanos (Bruno), Secretaria do
Verde (Priscilla e Welson), Secretaria de Saúde (Rafaela) e Subprefeitura Lapa (Felipe)

Informes
- As propostas para o Programa de Metas 2021-2024 devem ser encaminhadas até 2/5. Sugerido que a

priorização das propostas a serem realizadas pelos Conselhos Participativos (período de de 10/5 a 11/6) seja
ampliada com a formação de um Comitê que tenha representação dos conselhos no âmbito das
Subprefeituras; na Lapa (Conselho Participativo, CADES, Conselhos de Zeis, Grupo de Gestão da OUC Água
Branca, Saúde etc.).

- Área de Preservação Ambiental Córrego Água Branca - Semanalmente os moradores do entorno fazem
mutirões de plantio, limpeza e cuidados com as plantas. Solicitadas mudas dos viveiros da prefeitura e
atendidas pela SVMA, que está apenas aguardando a formalização do pedido pela Subprefeitura da Lapa.
Precisam de apoio da Subprefeitura da Lapa para encaminhar pedido para o ILUME desenvolver análise para
implantar iluminação na APP, e de lixeiras para a AMLURB.

- Formação de grupo de atividades na Praça Porto Carrero com mais de 30 pessoas - atenção à proteção da
praça

- Ecoponto está pronto e fechado - verificar a situação para que possa ser ativado para a comunidade local de
Vila Leopoldina

- Zeladoria nas praças (POT) - sugestões que as pessoas deste programa atuando nas praças possam ser
acompanhadas e supervisionadas visando apoiar sua formação. Proposta de adotar um monitoramento pela
sociedade civil para que essas pessoas possam ser melhor apoiadas para um resgate das condições de
vulnerabilidade. Avaliar como o CADES e seus representantes podem ajudar em articulação com as
Secretarias de Direitos Humanos e do Trabalho. Verificar melhor sobre o Programa da Secretaria do Trabalho,
como se dá a seleção das pessoas assistidas por Albergue, onde é recepcionado e encaminhado à ocupação
da vaga. Importante os Comitês de Usuários conhecerem o programa, dado que vários deles trabalham como
zeladores nas Praças.

- NOVO RIO PINHEIROS - Subprefeitura Lapa tem acompanhado as reuniões onde são relatadas as ações
socioambientais do projeto

5. Próxima pauta:
- Aprovação da ATA
- Assuntos principais:

. Apresentação do Projeto do Novo Rio Pinheiros e Programa Córrego Limpo - apresentar

. Atualização dos GTs: Arborização e Águas, Recepção da Proposta do GT Contribuições para
Regulamentação da Lei Participativa de Praças

. Informação  POT
- Informe
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6. Encerramento: A reunião, realizada virtualmente, pela plataforma Google Meet, foi encerrada, às 20:45 hs.

7. Próxima reunião: 19/05/2021, quarta-feira
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ANEXO I
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