
 

1 

 

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 20 de abril de 2022. 

 

Às 18h30 do dia 20 de abril de 2022, pela plataforma Teams Microsoft, foi iniciada reunião 

ordinária do CADES Lapa, pela Coordenadora e Conselheira Adriana Lopes Pereira, 

representante da Subprefeitura Lapa, que após saudação de boas-vindas, apresentou a pauta 

proposta aprovada na última reunião ordinária:  

 

1- Aprovação da ata da Reunião Ordinária do CADES Lapa, realizada no dia 16 de março de 

2022; 

2 - Apresentação dos representantes indicados pelas Secretarias de Esportes e Lazer (SEME); 

Saúde (SMS), Governo (SGM), Habitação (SEHAB), Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e 

Direitos Humanos (SMDH) que comporão o CADES Lapa; 

3 - Apresentação e aprovação da minuta da revisão do Regimento Interno do CADES Lapa; 

4 - Eleição de membros para a secretaria executiva; 

5 - Apresentação da organização do planejamento, dos eixos principais já coletados via 

formulário, acréscimos e organização dos interessados/as em grupos de trabalho; 

6 - Atualização dos GTs; 

7 - Informes; 

8 - Definição da pauta da próxima Reunião Ordinária. 

 

Procede-se a verificação de presença, constatando os seguintes representantes da Sociedade 

Civil titulares Jupira Cauhy, Caritas 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. Representantes do Poder Público titulares Adriana Lopes 

Ferreira, Coordenadora do CADES LAPA e representante da Subprefeitura da Lapa; Cyra Malta 

Olegário da Costa e suplente Priscilla Martins Cerqueira, representantes da SVMA; Bruno 

Vicente Pimentel, representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - 

SMDHC e da CPDDH - Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. Foi confirmada a 

existência de quórum para iniciar os trabalhos. Também participaram da reunião a Sra. Camila 

Ferraz, do Comitê de Usuários Praça Orlando Zanfelice Junior; Sra. Marli Meleti, do Comitê de 
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Usuários da Praça Conde Francisco Matarazzo Jr.; Bárbara Dantine, do Jornal da Gente; 

Alexandra Swerts do Fórum Social Leopoldina. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES LAPA, REALIZADA NO DIA 16 DE 

MARÇO DE 2022:  

 

Iniciada a reunião pela Conselheira Adriana Lopes Ferreira com a leitura do item 01 da pauta: 

houve aprovação, por unanimidade, das atas das reuniões de 07/03/22 e 16/03/2022. 

 

2 - APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES INDICADOS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTES E 

LAZER (SEME); SAÚDE (SMS), GOVERNO (SGM), HABITAÇÃO (SEHAB), URBANISMO E 

LICENCIAMENTO (SMUL) E DIREITOS HUMANOS (SMDH) QUE COMPORÃO O CADES LAPA; 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira indicou o status dos convites realizados pela Prefeitura para 

a composição do CADES: a ESPORTES (SEME) ainda não apresentou resposta; SAÚDE (SMS) 

ainda não apresentou resposta; GOVERNO (SGM) declinou o convite; HABITAÇÃO (SEHAB) 

declinou o convite; URBANISMO E LICENCIAMENTO (SMUL) indicou um representante, e 

DIREITOS HUMANOS (SMDH) também indicou um representante que irá compor o CADES LAPA.  

Solicita a indicação de 02 (duas) novas secretarias para que seja encaminhado convite de 

integração ao CADES.  

Decidiu-se por aguardar a manifestação da SMS e SEME e fazer novo convite para a Secretaria 

de Educação e para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS),  indicarem 

representantes para compor o CADES. 

 

3 - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 

CADES LAPA: 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Inicia o item 03 da pauta, 

aprovação do Regimento Interno do CADES LAPA. Após apresentação, o regimento interno foi 

aprovado por todas/os as/os conselheiras/os. 

 

Conselheira Helena Magozo destacou o trabalho realizado pelas 5 conselheiras que 

compuseram o Grupo de Trabalho de revisão do Regimento Interno, que cumpriu o prazo de 30 

dias estipulado a partir de 07 de março de 22, data de sua formação, para finalização do 

trabalho. Comentou que foram realizadas 05 reuniões on-line entre as integrantes do GT para 

comparação dos documentos e da legislação, sendo o resultado enviado a todos os integrantes 

do CADES e discutido com representantes do poder público para garantir conformidade com a 

legislação em sua atualização com a Portaria SVMA n. 16/2021. 



 

3 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, agradeceu o comprometimento do GT e declarou, em 

nome da Presidente do CADES Lapa, a aprovação do regimento interno por unanimidade de 

todos os presentes. 

 

4 - ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA; 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, informa que a Presidente do CADES Lapa e Subprefeita da 

Lapa a indicou como Coordenadora e também indicou a conselheira Cyra Malta para 1ª 

Secretária Executiva, e dá sequência à eleição dos conselheiros ou conselheiras para os cargos 

de Coordenador/a Adjunto/a e 2º Secretária Executiva. Abre para as indicações ou candidaturas 

de forma voluntária, consulta o conselho, que aprova todas as indicações por unanimidade; e 

proclama a composição da Secretaria Executiva do CADES Lapa:  Adriana Lopes Ferreira como 

Coordenadora, Helena Magozo como Coordenadora Adjunta, Cyra Malta como 1ª. Secretária e  

Poliana da Silva Alves como 2ª Secretária. 

 

5 - APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, DOS EIXOS PRINCIPAIS JÁ 

COLETADOS VIA FORMULÁRIO, ACRÉSCIMOS E ORGANIZAÇÃO DOS INTERESSADOS/AS EM 

GRUPOS DE TRABALHO; 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira pede esclarecimentos sobre esse item. 

 

Conselheira Solange Viana de Oliveira esclarece que a sugestão de planejamento do Conselho 

para os GTs foi enviada por formulário a todos os integrantes com o objetivo de coletar os 

interesses e novas sugestões para o plano de trabalho do biênio 22/24. 

 

Conselheira Lara Freitas esclarece a necessidade de organizar o trabalho, coletar e priorizar as 

informações para dar continuidade ao plano de trabalho que já estava sendo realizado 

anteriormente no CADES. 

 

Conselheira Solange Viana de Oliveira segue com a apresentação de todos os itens de coleta e 

as informações realizadas via formulário e dos “Subsídios ao Planejamento de Ações” CADES 

LAPA para o mandato 22/24, com base nas prioridades anteriormente eleitas para o território, 

esclarecendo a divisão de temas em 3 eixos de trabalho votados no mandato passado do 

CADES, sendo o total de 13 respostas coletadas.  

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira questionou sobre os eixos e se há novas indicações para 

compor o plano de trabalho. 
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Conselheira Solange Viana de Oliveira apresenta os principais itens do eixo considerando o 

resultado da votação realizada, com destaque para o plano de arborização e PIU Leopoldina. 

Itens que foram mais votados pelo grupo para priorização: 

Eixo 01_ Temas relevantes ao território: destaque para pátio de compostagem e gestão de 

resíduos. 

Eixo 2 _ Capacitação e atividades educativas em apoio ao Conselho e Comunidades: destaque 

para seminário de arborização; treinamento para compreensão de dados abertos; outros 

programas e projetos relevantes a exemplo de formação em metodologia e ferramentas 

colaborativas; facilitação em grupos, comunicação não violenta, entre outros. 

Eixo 3_ Identificação das demandas Comunitárias e Estudo Aplicação de Práticas para 

aprimoramento de políticas públicas: maior integração CADES da gestão de equipamentos 

públicos municipais sobretudo esporte/lazer/educação. 

Relata que foi aberto espaço para indicação de novas sugestões, ideias e comentários. Indica 

que o resultado do trabalho será enviado a todos/as participantes. 

 

Conselheira Lara Freitas: ressalta que a proposta de continuidade se justifica por ser relevante o 

trabalho que estava sendo realizado, porém foi dada abertura para a inclusão de novos itens. 

Avalia que existe um número muito grande de questões no território e que cada Conselheiro e 

Conselheira que se dedica ao conselho, voluntariamente, tem sua vida e trabalho, sendo 

necessário definir, dentro desse mapeamento inicial de propostas, o que será executado de 

fato de acordo com as prioridades. Propõe uma reunião presencial para dar sequência ao 

planejamento.  

 

Conselheira Solange Viana de Oliveira destaca que no Eixo 3, educação ambiental, jardins de 

chuva, rios e nascentes, articulação com escolas para agenda 2030 são algumas prioridades 

indicadas pelo grupo.  

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira solicita o material final ajustado para envio ao grupo pelo e-

mail. 

 

Conselheira Lara Freitas destaca a necessidade de tirar dúvidas para a próxima reunião 

ordinária. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira elogiou o trabalho e destaca a importância do trabalho até 

para direcionar respostas do poder público.  
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Conselheira Jupira Cauhy sugeriu realizar o agrupamento dos temas correlacionados para que 

se possa trabalhá-los dentro de módulos ou blocos. Considera como ponto importante a gestão 

participativa de praças, demanda constante da sociedade civil apresentada ao CADES 

(ocupação/plantio/revitalização)  

 

Conselheira  Cyra Malta pede licença para se retirar da reunião por ter outro compromisso de 

trabalho em pauta. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira ressalta que gostou da ideia de trabalhar os temas em 

blocos e que o Comitê de Praças tem sido um desafio para todos. Destaca que fez uma 

formação sobre CADES Lapa/Comitê de Praças e que fará contato para facilitar a comunicação 

entre esses dois órgãos. Trouxe o problema levantado pela Camila, do Comitê de Usuários 

Praça Orlando Zanfelice Junior, e indicou que já reportou a solicitação e que dará o trâmite 

possível para obter solução. 

 

Conselheira Caritas Basso solicitou dar continuidade ao tema de praças. Valoriza que a Adriana 

se prontificou a verificar a questão de praças e comitês, mas solicita que o olhar do poder 

público esteja mais atento à existência do Comitê de Praças que possa somar com a sociedade 

civil a fim de trazer soluções colaborativas, melhorando a interlocução com a prefeitura. 

Destacou que a prefeitura precisa buscar soluções mais proativas junto aos comitês de praças. 

 

Conselheira Solange Viana de Oliveira  indica que finalizou os ajustes e enviará para a 

Coordenadora Adriana.  

Encaminhamento sugerido para o tema: convocação de agenda com datas para o próximo 

encontro sobre os itens do formulário. 

 

Conselheira Jupira Cauhy Entende que comitês de usuários/as de praças,  previsto na da Lei de 

Gestão Participativa de Praças, deve ser um dos temas do planejamento. Destaca que a 

prefeitura toma conhecimento das demandas por meio dos comitês de usuários de praças ou 

por meio das empresas que mantêm os termos de cooperação firmados com a Subprefeitura. 

Reforça que muitas dessas empresas estão sendo perdidas. Destaca que há na Subprefeitura  

recursos orçamentários para revitalização mas não para a manutenção e zeladoria das praças, 

que é uma demanda grande, e sugere que isso seja tratado no planejamento do CADES. 

 

Conselheira Lara Freitas sugere que se deve identificar as praças com comitês e praças sem 

comitês. Pede que essa abordagem seja feita no planejamento do CADES para dar 

representatividade às praças sem comitês. 
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Conselheira Ligia Rocha Rodrigues Fez uma sugestão no formulário para que ocorra um 

levantamento sobre o sistema de áreas públicas / áreas verdes para mapear a existência de 

comitês e ausência, contribuindo no planejamento do CADES.  

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira indicou que consegue enviar ao CADES um relatório sobre 

as praças que têm comitês e as áreas que não têm e também o mapeamento de praças já 

existentes e outras que ainda serão construídas. Indicou que já solicitou esclarecimentos à 

secretaria de obras para mapeamento e que esse tema seja incluído em pauta de reunião para 

outra oportunidade. 

 

Conselheira Helena Magozo reforçou o ponto trazido pela Conselheira Ligia. Solicitou também 

que uma pessoa representante da gestão de parques possa participar da próxima reunião do 

Parque Villas-Boas.  

 

6 – ATUALIZAÇÃO DOS GTS 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira: inicia o próximo ponto de pauta. 

 

Conselheira Solange Viana de Oliveira destaca a importância do trabalho realizado e a cultura 

de paz dentro do CADES, que dispõe de várias ferramentas com grandes resultados e que 

podem ser utilizadas para a formação de um grupo coeso, para aplicação em escala, e que a 

cultura de paz tem que ser valorizada no nome do CADES. Pediu esse cuidado para a 

comunicação oficial. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira indica que há material interno desatualizado, sendo esse 

um desafio ao poder público. Indica que tem esse compromisso pessoal mas que as 

informações vão sendo replicadas sem atualização devida. 

 

Conselheira Lara Freitas faz esclarecimento sobre a nomenclatura CADES MUNICIPAL, que não 

traz em seu nome a “cultura de paz”, e que apenas os CADES Regionais contém “a cultura de 

paz” no nome do conselho. 

 

6.1 GT REGULAMENTAÇÃO DA LEI 16.212/2015, DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE PRAÇAS  

 

Conselheira Caritas Basso, faz atualização dos trabalhos do GT Regulamentação da Lei 

16.212/2015, de Gestão Participativa de Praças. Atualiza o contexto da reunião presencial 

ocorrida com SVMA, na Divisão de Informações Ambientais (DIA), da Coordenação de 

Planejamento, com a participação das conselheiras Caritas Basso, Helena Magozo e Jupira 
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Cauhy. Ressaltou que existe um cadastro de praças em SVMA e que foi apresentada a 

metodologia de várias fontes das informações utilizadas para monitoramento. A DIA relatou 

que solicitou informações para todas as subprefeituras de SP e não obteve as respostas 

esperadas de todas as regiões, e que esse cadastro está sendo atualizado. Relata que as 

informações são limitadas a nome e localização, mas não trazem dados sobre a história da 

praça, tipo de arborização ou dados qualitativos para auxiliar o trabalho do conselho. Sabe-se 

que existem  inconsistências (a exemplo da indicação de praças e áreas construídas) e que pode 

ser avaliado como construir um levantamento qualitativo. Informou-se que no território da 

Lapa existem de 250 a 270 praças conhecida, com 7 inconsistências e seria importante a 

colaboração do CADES para aplicação da lei e cadastro de praças. 

 

Conselheira Helena Magozo relatou a informação obtida em DIA (Divisão de Informações 

Ambientais, da Coordenação de Planeamento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente) de 

que se encontra em elaboração, na SVMA, edital de contratação, que permitirá a captação de 

vegetação, via satélite. DIA dispõe-se a buscar parcerias com os demais CADES para articular 

com as subprefeituras que carecem de quadro técnico. Objetivo da DIA: indicador de áreas 

verdes/praças por subprefeitura para complementação do seu cadastro. Diz que esse resultado 

já foi alcançado, mas está impreciso (área verde/impermeabilização) e que o uso dos dados 

está previsto na lei 16.212/2015 e colabora para justificar, junto ao gabinete responsável, a 

necessidade de contratação do objeto acima, pelo Poder Público, fortalecendo a demanda. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira solicita inclusão _ cadastro de praças _ em pauta, mas como 

o início de um mapeamento mais amplo do nosso sistema de áreas verdes, praças, parques e 

outros equipamentos públicos; indica que o mapeamento georreferenciado poderia trazer 

informações mais detalhadas como os pontos que a Sra. Caritas destacou acima. 

 

6.2 - GT ARBORIZAÇÃO E ÁGUAS 

 

Conselheira Lara Freitas: Consulta se há algum conselheiro(a) interessado (a) em participar do 

GT de  GT ARBORIZAÇÃO E ÁGUAS, e recebe manifestação de interesse, dos/as Conselheiros/as 

Ligia Rocha Rodrigues, Carolina Pastorin Castineira e Rafael Estudino para se integrarem ao GT. 

Faz atualização do histórico das pautas trabalhadas: para o tema arborização, indicado na 

coleta do planejamento, a sugestão é realizar um seminário na semana do meio ambiente. 

Outros temas e desafios para ampliar e manter a arborização: políticas climáticas, políticas 

públicas e manejo, árvores, serviço de atendimento à população, melhoria da saúde, melhores 

práticas de plantio, intervenções em áreas públicas, zeladorias e cooperação. Importância de 

trazer temas para capacitação do conselho e relação com CET governança / melhores práticas. 

Informa que atualmente está sendo realizada uma avaliação de convidados/as para o 
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seminário; que a proposta é realizar  um encontro on-line em  uma quinta-feira, tendo foco no 

conteúdo; uma reunião  presencial na sexta-feira para esclarecimentos de dúvidas e uma ação 

coletiva (plantio/caminhada ou algo prático) no sábado. Apresenta como sugestão de datas os 

dias 8, 9 e 10 de junho de 2022, com parcerias com outros CADES, público alvo sociedade civil, 

graduandos, interessados e parceria com ONG. 

 

Leandro Augusto Gomes e Silva destacou a importância do seminário e dos outros já realizados 

para o fortalecimento do tema. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira informou que havia solicitado a Subprefeita Fernanda para 

fazer um evento comemorativo da data e reforçou seu apoio ao seminário dentro da semana 

ambiental. Para encaminhamento, solicitou que as informações do GT sejam enviadas ao Poder 

Público para organização institucional. 

 

7) INFORMES: 

 

Conselheira Jupira Cauhy indicou as datas e demais informações da audiência pública que será 

realizada pela Câmara de Vereadores sobre o PL 427/2019 - PIU Arco Pinheiros; Audiência 

Pública da Subprefeitura Lapa na 2ª. Rodada do Orçamento Cidadão 2023, que será realizada 

pela Secretaria de Finanças; e as Audiências Públicas Temáticas da Revisão Parcial do Plano 

Diretor Estratégico, que serão realizadas pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, todos 

temas importantes para a participação e atuação do CADES Lapa. Sugere que o CADES 

apresente propostas para o Orçamento Cidadão 2023. 

 

Conselheira Helena Magozo destaca interesse em acompanhar os parques sobretudo 

Leopoldina/Villas Boas. Comentou que conversou com o diretor da Divisão Parques Urbanos, 

Sr. Vinicius de Souza Almeida, que se disponibilizou a participar na próxima reunião do CADES 

Lapa, sendo proposta de ponto de pauta. Informou que a conselheira do Parque Orlando Villas-

Boas, Alexandra Swerts, convidou representante do CADES Lapa para a reunião a ser realizada 

no dia 29/05, com a Secretaria do Verde, sobre as obras para a reabertura do parque. A 

Conselheira Lara Freitas se colocou à disposição para representar o Conselho na reunião.  

Ficou indicado que o convite ao Sr. Vinicius de Souza Almeida será feito após conclusão do 

planejamento do biênio. 

 

Conselheira Helena Magozo sugeriu que é importante o CADES apurar olhar sobre o Comitê de 

População de Rua. 

 



 

9 

Alexandra Swerts pediu a palavra para destacar a importância desse item, ressaltando que o 

plantio que a Subprefeitura está realizando na Avenida Gastão Vidigal atinge a população em 

situação de rua que vive no local, e a importância da atuação do CADES nesse tema. 

  

Conselheira Adriana Lopes Ferreira informa  que é a responsável da Subprefeitura Lapa pelo 

Comitê População de Rua que está sendo criado e se propôs a elaborar formulário para os 

órgãos com sugestão da coleta de informações para atuação junto ao Comitê.  

Ficou decidido que a Conselheira Helena Magozo, que já está participando das reuniões do 

Comitê de População de Rua, o faça como representante do CADES Lapa. 

 

8 – DEFINIÇÃO DA PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA de 18/05/2022 

O conselho indicou como sugestão para a PAUTA da próxima reunião ordinária a ser realizada 

no dia 18 de maio de 2022, às 18.30hs: 

 

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 

 

Nada mais a tratar, a reunião é encerrada pela Coordenadora às 20h30. 


