
    

 
 
          
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras 
Subprefeitura LAPA 
Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura da Lapa
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES REGIONAL LAPA
Data: 17.03.2021 
Hora de início: 18:30h 
Local: meet.google.com/gek-vhic-zay 
 
Pauta prevista:  
1. Pauta: Aprovação ATA 
2. Informe PMAU 
3. Informe gestão participativa Praças 
4. Atualização dos GTs 
5. Informes 
6. Pauta próxima reunião 

 
Pauta:  
 
Lista de Presença 

 
Representantes do Cades Lapa -  Sociedade Civil:
Alice Wey de Almeida 
Lara Cristina Batista Freita 
Cáritas Relva Basso 
Eduardo Fernandes de Mello 

Representantes do Cades Lapa - Sociedade Civil  
Vera de Carvalho Enderle 

Representantes do Cades Lapa - Poder Público:
Leonardo William Casal Santos - Presidente
Cyra Malta olegário da Costa (SUB-LA) 
Rafaela Cristina Costa (SMS) 
Luis Octavio da Silva (SMUL) 

 
1. Aprovação da ATA 

 
- Aprovação da ATA de setembro/2020

 
 

2. Assunto Principal:  
 

Informe PMAU - Priscilla Cerqueira nos apresentou em que momento o PMAU se encontra e as ações prioritárias previstas. 
Informa que para 2021 serão escolhidas 2 subprefeituras para encaminhar o desenho do plano regional de arborização.

Ações prioritárias 
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Observação: Houve manifestação de Interesse da candidatura para que a região da Lapa seja alvo do Plano Regional 
de Arborização por parte do Subprefeito/Presidente do CADES e por parte dos conselheiros
consultados e foi aprovado por unanimidade.
Há uma preocupação no âmbito do CADES (conselheiro Eduardo) em relação ao plantio referente às compensações 
ambientais, quanto aos locais e se obedecem ao padrão exigido nestas circunstâncias. Priscila fala sobre a 
importância de preparar um banco de áreas disponíveis para o plantio e de desenvolver ações educativas com a 
população. 
Parque Linear Água Branca -(Jupira) Área de Preservação Permanente do Córrego Água Branca 
São Vicente esquina com Rua Torres da Barra. Ação dos moradores do entorno para preservar a área, que está sendo 
usada para estacionamento de carros. Estamos aguardando que a Subprefeitura da Lapa forneça malotões de 
concreto (SEI 6044.2021/0001103-4) para impedir a entrada de carros, enqu
retiramos os malotões. Priscila alerta sobre a necessidade de conhecer o plano de arborização para não necessitar de 
retirar árvores por conta do plantio aleatório.
Área de plantio em áreas da SUB-LA - foi esclarecido, em res
recém executados (ex. avenida Mercedes entre outros) foram realizados pela equipe da SVMA. Foi solicitado que se 
verifique as interferências na paisagem e nas áreas de vegetação significativa da região, bem
território antes da execução. 

3. Regulamentação da Lei de Gestão Participativa de Praça
Temos 14 cadastros de Comitês de Praça aprovados na subprefeitura da Lapa e em funcionamento. Agora é 
necessário ser feita sua regulamentação para que to
cidade de São Paulo. 
Discussão sobre a construção participativa e definição sobre o Grupo de Trabalho no âmbito do CADES Regional
São instrumentos da gestão participativa das praças: 

- I - a consulta pública de projetos, previamente à sua implantação; 
- II - os comitês de usuários;  
- III - o cadastro de praças. 

Informe sobre os Comitês de Praças 
Última reunião 10/03/2021 - realizada com a finalidade de discutir os diversos  usos das praças
ocupação destes espaços por moradores de rua. A profissional Cleide de (SUAS) na região noroeste foi convidada 
para orientar sobre as medidas possíveis e abordagens adequadas para a população de rua instalada nas praças. Ela 
refere que há 364 vagas masculinas e 69 femininas para albergar pessoas na região e que sobram vagas. Na 
abordagem procuram estabelecer um vínculos com os moradores e dar uma solução conjunta observando suas 
necessidades e respeitando suas especificidades. Alguns casos são
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Observação da Vigilância Sanitária 
Presença de Caramujos Africano na Praça Conde Francisco Matarazzo Junior foi relatada pela Cyra e comentada 
importância do Manejo para cuidar das zoonoses.
 

4. Atualização dos GT’s 
GT Arborização 
Projeto Sepetiba - Foi apresentada a proposta de execução de jardins de chuva com foco no fortalecimento da 
drenagem sustentável no território. O lugar escolhido foi a rua Sepetiba, bacia do córrego Tiburtino, para realização 
das ações numa parceria entre poder público e sociedade civil.  A Priscila pergunta como foi escolhida esta área e 
informa que há uma articulação com a ESALQ para orientar os locais de escolhas para elaboração dos projetos. foi 
esclarecido que o grupo de trabalho ponderou
em uma reunião do GT de arborização. 
Projeto Abre a Caixa - será iniciado com as árvores da calçada da  EE BRIGADEIRO FARIA LIMA. Alice fala sobre a 
motivação e envolvimento da Escola. 
O Subprefeito/Presidente do CADES Regional informou o apoio ao projeto e que já está fazendo diálogos para criar 
as condições de implantação da proposta.

5.  Informes 
Alice - participou da última reunião do CONSEG Perdizes, ocasião em que teve oportunidade de
cultura de paz e foi muito bem recebida, tendo sido convidada para aprofundar o tema em outro encontro.
Jupira - informou sobre o movimento pelo adiamento da Consulta Pública sobre o Plano Diretor do Parque da Água 
Branca e solicitou apoio do CADES 
Eduardo - informou sobre a mobilização para adiamento também da revisão do Plano Diretor da Cidade de São Paulo
 

6.  Próxima pauta: 
- Aprovação da ATA  
- Assuntos principais: Questão sobre a proposta para criar a Regulamentação da Lei de GEstão Participativa de 

Praças 
       -  Atualização dos GTs 

 GT Arborização e Águas 
       - Informes 
 

● Buscar o diálogo com a Equipe do Planpavel 
 
6. Encerramento:  A reunião, realizada virtualmente, pela plataforma Google Meet, foi encerrada às 20:40 hs.
 
7. Próxima reunião: 28/04/2021, quarta-feira às 18:30 hs.
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