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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de 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 Lapa, realizada no dia 18 de maio de 2022. 

 

Às 18h30 do dia 18 de maio de 2022, pela plataforma Teams Microsoft, foi iniciada reunião ordinária do 

CADES Lapa, pela Conselheira Cyra Malta, representante da SVMA. Procede-se a verificação de presença, 

constatando os seguintes Conselheiros e Conselheiras Titulares representantes da Sociedade Civil Jupira 

Cauhy, Caritas Basso, Helena Magozo, Lara Freitas, Leandro Augusto Gomes e Silva, Vera Enderle, 

Carolina Pastorin Castineira; e Suplentes Eduardo Fernandes de Mello e Poliana da Silva Alves;  

Representantes do Poder Público, Cyra Malta, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Também 

estiveram presentes Cláudia Jardim e Guilherme Câmara Donnabella, representantes da Praça José del 

Picchia Filho; Camila Ferraz, do Comitê de Usuários Praça Orlando Zanfelice Junior; Marli Meleti, do 

Comitê de Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo Jr.; Vanessa Matarazzo, do Comitê de Usuários 

da Praça Ana Maria Poppovic; Alexandra Swerts do Comitê de Usuários da Praça Nova Lapa e Conselheira 

do Parque Leopoldina Orlando-Villas-Bôas; Solange Oliveira, Conselheira do Parque Zilda Natel; Eduardo 

Fiora, participante do Fórum Social Leopoldina; Barbara Dantine, Editora do Jornal da Gente e Sylvia. 

 

Conselheira Cyra Malta, representante da SVMA: após contagem e presença confirmou a inexistência de 

quórum para votação e deu início aos trabalhos. 

 

1. Aprovar a Ata da Reunião ordinária anterior; 

2. Completar a indicação de representantes do poder público para CADES Lapa; 

3. Atualizar o processo de planejamento do CADES Lapa; 

4. Praças da Subprefeitura Lapa; 

5. Atualização do trabalho dos GTs 

- Contribuições para Regulamentação da Lei 16.212/2015 - Gestão Participativa de Praças 

- Arborização e Água 

6. Informes 

7. Indicação de itens para a pauta da próxima Reunião Ordinária 

 

Quanto aos itens de pauta: 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior (abril/22): 

 

Conselheira Helena Magozo: propõe deixar a aprovação da ata de abril para a reunião de junho por não 

haver sido possível finalizar a minuta.  

 

 

2. Indicação dos representantes do poder público do CADES Lapa: 
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Conselheira Helena Magozo: informou que os convites direcionados a representantes das secretarias de 

educação e de assistência social ainda não foram respondidos, de acordo com atualização da Conselheira 

Adriana Ferreira Lopes. Permanece aguardando retorno. 

 

3. Atualização do processo de planejamento do CADES Lapa: 

 

Conselheira Lara Freitas: relembrou que o planejamento está pautado na continuidade das ações já 

realizadas e destacou a pesquisa feita para coletar a opinião dos demais conselheiros e conselheiras. 

Indicou como próximo passo a priorização e definição das ações para o planejamento. Pontuou que para 

o segundo eixo capacitação já há ações estruturadas e que para avançar com o terceiro eixo demandas da 

coletividade, a reunião complementar é importante, estando pendente a definição de data de acordo 

com sugestões já realizadas. 

 

4. Praças da Subprefeitura Lapa: 

 

Conselheira Jupira Cauhy: Considera que o tema Praças da Subprefeitura Lapa deve ser tratado em todas 

as reuniões, com convite para representantes de comitês de usuários e de coletivos e pessoas que atuam 

nas praças, para um compartilhamento do cotidiano, integração e contribuição a partir da ótica da lei de 

gestão participativa de praças. Discorre que as praças da Lapa têm vocações, tamanhos e perfis de 

usuários muito diferenciados mas o que é comum a todas é pouco investimento e programação para a 

manutenção das praças, para vistoria de poda e/ou varrição, por exemplo, ao contrário da disponibilidade 

de recursos destinado para requalificação ou mudança de uso de praças, com recursos da prefeitura ou 

de emenda parlamentar. Comenta que a Conselheira Adriana Lopes, representante da Subprefeitura 

Lapa, está identificando as praças com comitês de usuários; que estão presentes na reunião 

representantes de alguns comitês de praças da Lapa e de Pinheiros, e propõe que cada representante 

relate a situação da sua praça, para construir um diagnóstico e dialogar com a Subprefeitura para resolver 

os problemas. 

 

Conselheira Cyra Malta, representante da SVMA:: pedindo a palavra informa que a Subprefeitura Lapa 

conta com cerca de 400 praças e que nesta data foi aprovado o PlanPavel – Plano Municipal de Áreas 

Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres por resolução do CADES Municipal e sugeriu avaliar o plano 

porque nele há diretrizes previstas para praças, que são áreas verdes, não apenas sob a ótica da lei de 

gestão, mas com questões de governança, manutenção de áreas e soluções baseadas na natureza. 

Fazendo um recorte sobre o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, destacou que há previsão 

de sistemas que tratam das áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres em 4 planos verdes: o Plano 

Municipal de Arborização Urbana, o Plano de Mata Atlântica, o Plano Municipal de Recuperação de Áreas 

Prestadoras de Serviços Ecossistêmicos e o PlanPavel.  

 

Conselheira Jupira Cauhy: propõe uma apresentação sobre o PlanPavel para a próxima reunião e que 

fosse dada a palavra às/aos representantes de praças que estão na reunião, que foi acordado pelos 

demais participantes. 
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Conselheira Jupira Cauhy: é do Comitê de Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo Jr e destaca que 

para esta praça há um termo de cooperação com empresas vizinhas, que reformaram e fazem a 

manutenção da praça. Informa que as empresas não renovarão o termo de cooperação quando ele se 

encerrar, em junho, e com isso, se perde um importante apoio, pois sempre cuidaram muito bem da 

praça. Relata que o Comitê de Usuários já fez várias solicitações para a Subprefeita e para a 

Coordenadora de Obras de inclusão da praça na programação diária de limpeza urbana, que já existe nas 

ruas do entorno, e que não entram na praça para limpar, especialmente em dias de jogos ou shows na 

Arena Allianz Parque, quando são deixados resíduos dentro da praça como brasa de churrasqueira, 

embalagens de alimentos, garrafas de vidro etc. 

 

Marli Meleti, do Comitê de Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo Jr.:  relata que vem 

acontecendo com frequência casos de vandalismo, depredação de brinquedos e incêndio em árvores; 

que pela localização próxima da Arena Allianz Parque, em dias de jogos e shows é deixado muita sujeira 

dentro da praça e a prefeitura não faz a limpeza.  

 

Conselheira Carolina Pastorin: é do Comitê de Usuários da Praça Antônio Resk e relata que a praça foi 

revitalizada com recursos de verba parlamentar e o projeto implantado foi definido com a participação da 

comunidade local. Comenta que  há alguns atos de vandalismo, e que moradores do entorno se 

voluntariam para fazer a manutenção, e que há uma ação importante do coletivo “Boa Praça”. 

 

Vanessa Cristina Matarazzo, do Comitê de Usuários da Praça Ana Maria Poppovic: Relatou que a praça 

recebeu uma emenda parlamentar, que o Comitê só soube pelo Diário Oficial, para a instalação de pista 

de skate não adequada para o local, e por iniciativa do comitê da praça, junto ao departamento de obras 

da Subprefeitura, o projeto foi modificado para uma instalação pioneira de um circuito multimodal de 

todos os esportes de rodas radicais, como skate, patins e outras modalidades. O projeto e a 

requalificação da praça foi realizado pelo próprio departamento de obras, e contou com a participação do 

comitê de usuários para integração do novo circuito com o que já havia na praça. Discorda da tomada de 

decisão pública sem o envolvimento dos comitês, e destacou a importância da proatividade dos comitês 

no conhecimento da lei de gestão participativa de praças e do processo, para conjugar os interesses dos 

moradores, o que foi fundamental nesse caso. Declara preocupação com a manutenção da praça que a 

Subprefeitura não faz, reitera a necessidade de ter programação para poda de árvores, manutenção dos 

equipamentos e de iluminação. Finaliza relatando que a praça está maravilhosa, com muitos usuários, de 

vários esportes, estudantes e professores de uma escola municipal próxima. 

 

Conselheira Caritas Basso: é do Comitê de Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo Jr., destaca a 

necessidade de atenção à varrição, uma vez que as permissionárias que executam o serviço público 

fazem a varrição de vias e não entram para varrer as praças; e para a manutenção dos equipamentos e 

brinquedos instalados na praça. Entende que é necessário a Subprefeitura  ter recurso disponível e ágil 

para a manutenção das praças. 

 

Alexandra Swerts, do Comitê de Usuários da Praça Nova Lapa: relatou que na Praça John Lennon foi 

instalado um ponto de água sem o conhecimento do Comitê de Usuários e do Colégio Santo Ivo, que 
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mantém um termo de cooperação; e que na Praça Nova Lapa, foi instalado um ecoponto sem 

comunicação com o comitê de usuários ou com a comunidade. Demonstra com esse relato  que o poder 

público não dialoga com a comunidade, e destaca a necessidade de haver o aceite da população quando 

se faz um projeto ou recursos de emenda parlamentar antes de ser realizada qualquer obra em uma 

praça. Relata a dificuldade de obter recursos do poder público para a qualificação e manutenção da praça 

onde há pessoas que utilizam o local e pergunta como a praça se qualifica para receber os recursos 

disponíveis para manter os equipamentos que conquistou e qual o critério da aplicação dos recursos que 

a Subprefeitura Lapa dispõe, uma vez que várias praças que necessitam não foram contempladas. 

 

Camila Ferraz, do Comitê de Usuários da Praça Orlando Zanfelice Jr.:  Relata que a praça foi incluída no 

projeto “Praça da Família”, e declarou surpresa pelo fato do comitê de usuários só ficar sabendo quando 

viu uma placa instalada na praça; que buscou informações com a Subprefeita da Lapa que respondeu que 

o projeto era da Secretaria de Subprefeituras; verificou que o processo SEI do projeto está bloqueado 

para acesso público e que só depois que  conseguiu contato com a empresa contratada para fazer as 

obras, teve conhecimento que será  construído um parcão e instalação de brinquedos acessíveis com 

impermeabilização do solo de uma área permeável, e que alaga em dias de chuvas fortes, sem ter sido 

feita avaliação do público usuário da praça, que não é infantil, mas trata-se de praça com tendência 

“refeitório”, por ter várias empresas no entorno. Informa que na praça já há um parcão. Reitera as falas 

anteriores que destacam o desinteresse da prefeitura em manter uma comunicação ou gestão 

participativa e destaca o esforço que o comitê de praças precisa fazer para obter informações com o 

poder público e como este não está receptivo para receber as nossas demandas e sugestões. 

 

Conselheira Jupira Cauhy: se propõe a fazer uma sistematização de pontos comuns e que não são comuns 

ao que foi apresentado e pede inclusão em pauta para encaminhamento na próxima reunião, o que foi 

consentido por todos os Conselheiros e Conselheiras. 

 

Conselheira Cyra Malta, representante da SVMA: Dá início ao próximo ponto de pauta. 

 

5. Atualização dos Grupos de Trabalho: 

 

● GT CONTRIBUIÇÕES PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 16.212/2015 - GESTÃO PARTICIPATIVA DE 

PRAÇAS:  

 

Conselheira Caritas Basso: relata que depois da reunião com o departamento de informações ambientais 

(DIA/SVMA)  o GT está elaborando uma apresentação que propõe ser feita na próxima reunião, e definir a 

estratégia para ampliar a construção da minuta de proposta de regulamentação da lei 16.212/2015. 

 

Conselheira Helena Magozo complementa que a minuta será compartilhada com os conselheiros e 

conselheiras, quando finalizada. 

 

● GT  ARBORIZAÇÃO E ÁGUAS 
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Conselheira Lara Freitas: informou que o GT propõe a redução da programação do que seria o Seminário 

de Arborização para uma ação de plantio, a ser realizada no sábado, dia 11 de junho de 2022, com início 

às 9h, em local a ser definido. O evento terá o objetivo de reunir pessoas e motivar o encontro dos 

conselheiros da Lapa, havendo extensão do convite a outros CADES. O público-alvo é a sociedade civil, 

graduandos, interessados e parceria com ONG, como uma prévia do que o seminário irá representar.  

 

Conselheira Helena Magozzo: Propõe que essa ação seja divulgada e participe das atividades oficiais da 

Semana do Meio Ambiente. 

 

6. Informes 

 

Conselheira Cyra Malta, representante da SVMA: Comunica que a Conselheira Adriana Lopes, 

representante da Subprefeitura Lapa, informou que já foi pré-aprovada a destinação de uma área nos 

baixos da ponte do Jaguaré para a transferência do Pátio de Compostagem. O próximo passo é a 

formalização de termo da Ecoss Ambiental com a SELIMP (Secretaria de Limpeza). 

 

Alexandra Swerts, Conselheira do Parque Leopoldina – Orlando Villas-Bôas: informou sobre o desafio de 

reabertura do Parque Leopoldina – Orlando Villas-Bôas e que há dificuldades enfrentadas com obras de 

infraestrutura realizadas pela Sabesp pelo rompimento de uma via adutora na região. Destacou haver um 

orçamento aprovado na área municipal que ultrapassa 2MM para a implantação de área nova a esse 

parque e que é necessário conectar os conselheiros de parques com o CADES para unir esforços, com a 

participação do Ministério Público, pois a abertura do novo espaço se justifica para receber o acervo 

histórico da família Orlando Villas-Bôas. Irá enviar documentação complementar a ata sobre esse tema. 

 

Conselheira Jupira Cauhy informou a realização da audiência pública do PL PIU Arco Pinheiros, onde 

praticamente todos os participantes que usaram a palavra reivindicaram que Câmara Municipal aprove 

com urgência o PL do PIU Leopoldina da audiência pública, que atenderá as demandas de moradia social; 

informou o andamento do processo de indicação de propostas para a consulta do Orçamento Cidadão;  

convidou o Conselho para participar da segunda audiência pública a ser realizada no dia 26/05 às 15h na 

Câmara Municipal do PL do executivo que propõe aumentar para 85 dB os parâmetros de incomodidade 

de ruído para as Zonas de Ocupação Especial (ZOE); e para participar da Audiência Pública do Ministério 

Público sobre Impactos do Ruído na Saúde da População, e que será realizada no dia 22/06 no Auditório 

do MP, Rua Riachuelo, Centro/SP. 

 

7. Indicação de itens para a pauta da próxima Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 15 de junho de 

2022, às 18.30hs: 

 

1. Aprovação da Ata da Reunião ordinária anterior 

2. Atualização sobre a indicação de representantes do poder público para CADES Lapa 

3. Atualização / apreciação da minuta do decreto de ocupação de praças; 

4. Sistematização do conteúdo apresentado em 18/05 sobre praças; 

4. Atualização dos GTs; 



 

6 

5. Atualização do contexto relativo à instalação do novo pátio de compostagem em visita do 

CADES com representantes da SELIMP (Secretaria de Limpeza); 

6. Informes 

7. Indicação de itens para a pauta da próxima Reunião Ordinária 

 

Nada mais a tratar, a reunião é encerrada pela Coordenadora às 20h52. 

 

 


