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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 março de 2022. 

 

Às 18h30 do dia 16 de março de 2022, pela plataforma Microsoft Teams, foi iniciada reunião ordinária do 

CADES Lapa, pela Coordenadora e Conselheira Adriana Lopes Ferreira, representante da Subprefeitura 

Lapa, que após saudação de boas-vindas, apresentou a pauta proposta: 1 – Apresentação da Coordenadora 

do CADES Lapa, Sra. Adriana Lopes Pereira;  2 – Atualização de informações da Subprefeita Fernanda 

Galdino sobre a transferência do Pátio de Compostagem da Lapa em articulação com AMLURB/Regula São 

Paulo, conforme acordado em Reunião Extraordinária de 07/03/2022; 3 – Atualização sobre propostas de 

encaminhamentos do Colegiado em relação às intervenções na Praça Washington de Barros Monteiro e na 

Praça Mal. Carlos Machado, apresentadas e debatidas na reunião extraordinária de 07/03/2022; 4 – 

Acordos de Organização do CADES LAPA e proposta de ajustes do Regimento interno e formalização do GT 

de revisão do Regimento Interno; 5 – Preparação para o Planejamento do Colegiado;  6 – Atualização do 

andamento do GT Água e Arborização e do GT Regulamentação da Lei de Gestão Participativa de Praças; 7 

– Informes sobre eleições dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais, outros; 8 – Definição da pauta 

da próxima reunião.  

 

Procede a verificação de presença, constatando os seguintes representantes da Sociedade Civil titulares 

Jupira Cauhy, Caritas Basso, Helena Magozo, Lara Freitas,  Leandro Gomes, Vera Enderle, Ligia Rocha, e 

suplentes Rafael das Neves Estudino, Eduardo Mello, Solange Viana, Poliana Alves; e representantes do 

Poder Público titulares Adriana Lopes Ferreira e suplente José Roberto dos Santos, representantes da 

Subprefeitura Lapa; Cyra Malta, representante da SVMA,  e confirma a existência de quórum para iniciar 

os trabalhos. Participaram também Eduardo Fiora, do Fórum Social Leopoldina; Barbara Dantine, do Jornal 

da Gente; e Vera Tokainim. 

 
1. APRESENTAÇÃO DA COORDENADORA DO CADES LAPA, SRA. ADRIANA LOPES PEREIRA. 
Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Faz uma apresentação da sua 

formação e experiência profissional, relatando seu envolvimento como pesquisadora e historiadora em 

ações educativas e territoriais. Relata que participou da capacitação realizada pela Secretaria do Verde 

(SVMA) para os CADES Regionais, estudou informações sobre o CADES Lapa e para isso teve auxílio da 

Conselheira Cyra Malta. Discorre que considera que o CADES Lapa ainda não está constituído para realizar 

a reunião, que seria antiético da sua parte não dar oportunidade para os outros conselheiros/as que ainda 

estão em chamamento, e que seria necessário começar novamente o que fosse tratado na reunião, uma 

vez que não foram ainda indicados os demais  conselheiros/as representantes do executivo; que não sabia 

que já havia oito conselheiros/as representantes da sociedade civil nomeados/as; e considera que está 

sozinha pois faltam seis representantes da prefeitura e questiona que sem essas pessoas, como é possível 

iniciar os trabalhos do CADES; que qualquer um pode impugnar a reunião porque não existe a formação do 

novo CADES. Propõe uma organização para a próxima reunião, e pede que a Conselheira Cyra Malta 

apresente suas observações. 
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Conselheira Cyra Malta – Discorre que o Conselho tem composição paritária entre poder público e 

sociedade civil e que está sim constituído; que a Sociedade Civil se elegeu, tomou posse e com os demais 

representantes do poder público já indicados, compôs o conselho. Retoma o histórico da constituição dos 

CADES Regionais, apresentado no curso da SVMA, informa sobre o retorno ao chamamento às Secretarias 

que compõem os CADES, e quais as secretarias que já indicaram e quais ainda não. Comenta que a Portaria 

SVMA 16/2021 criou uma nova estrutura para os CADES Regionais que é a Coordenação, Coordenação 

Adjunta, primeiro e segundo Secretários/as, e por isso é recomendado atualizar os regimentos internos dos 

conselhos, e alerta que até isso acontecer, o atual regimento interno está vigente, e que a Coordenação do 

CADES Lapa já foi indicada pela Subprefeita. Finaliza reiterando que o conselho está constituído e que se 

não está completo com os representantes do poder público, não é responsabilidade da sociedade civil, é 

responsabilidade do poder público. 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Diz que soube dessas informações 

somente no dia anterior e se sente desconfortável em iniciar os trabalhos do CADES sem ter a composição 

de todos os representantes do poder público. Discorre seu entendimento sobre o trabalho da Coordenação 

e suas dúvidas sobre a composição da coordenação adjunta e secretaria Executiva. 

Conselheira Cyra Malta – Afirma que compreende a preocupação da Coordenadora, mas reitera que o 

Conselho está constituído, e, como a reunião está com quórum, o Conselho pode deliberar, que pode e 

tem autonomia para decidir e indicar o/a Coordenador/a Adjunto, e os/as Secretários/as, conforme a pauta 

da presente reunião, alertando que não se pode afirmar que porque o Conselho não está com os 32 

membros titulares e suplentes, ele não tem validade ou está constituído. Lembra que o Conselho tem que 

decidir quais são as 4 outras secretarias que serão chamadas para compor. 

Conselheira Jupira Cauhy – Observa para a Coordenadora Adriana Lopes Ferreira que todos os 32 CADES 

da cidade foram empossados, com a gestão iniciada em 07 de fevereiro de 2022; que a Subprefeita 

Fernanda Galdino, Presidente do CADES Lapa, na reunião ordinária de fevereiro formalizou a posse ao 

Conselho da Lapa, e portanto, o Conselho existe, apesar de não ter todos os representes das Secretarias. 

Afirma que o CADES Lapa é um Conselho que dialoga muito e trabalha muito, já realizou várias reuniões 

para propor uma organização, e a Coordenadora não fará tudo sozinha. Relembra que na reunião ordinária 

anterior, com a presença da Presidente do CADES, foi apresentado que já há dois Grupos de Trabalho 

funcionando, e na reunião extraordinária foi constituído mais um grupo de trabalho, que vai propor uma 

atualização do atual Regimento Interno do CADES Lapa com a portaria SVMA 16/2021. Relata que outro 

grupo de conselheiras e conselheiros trabalhou uma proposta de organização das reuniões do Conselho, e 

todos esses trabalhos serão apresentados para apreciação e deliberação do Pleno. Manifesta para a 

Coordenadora que a divisão de trabalho estabelecida é para otimizar, escutar todas as pessoas, e trazer 

para o Pleno as coisas mais organizadas e sistematizadas, para dar qualidade nas decisões. Na sequência, 

comenta com a Coordenadora que a portaria SVMA 16/2021 criou a Secretaria Executiva com coordenador 

ou coordenadora do poder público e um equivalente, adjunto, da sociedade civil. Afirma para a 

Coordenadora que todas e todos do CADES Lapa estão atuando juntos e que na presente reunião, conforme 

a pauta, será dado o relato do andamento dos trabalhos. 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Dá sequência à pauta, e como a 

Presidente do CADES e Subprefeita Fernanda Galdino não está presente na reunião para apresentar 

algumas informações dos itens 2 e 3 da pauta, inicia o item 4.  
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4 – ACORDOS DE ORGANIZAÇÃO DO CADES LAPA E PROPOSTA DE AJUSTES DO REGIMENTO INTERNO E 

FORMALIZAÇÃO DO GT DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO. 

Conselheira Jupira Cauhy – Apresenta que na reunião extraordinária do CADES Lapa, realizada no dia 07 de 

março, foi aprovada a constituição do GT Revisão do Regimento Interno, composto pelas Conselheiras 

Caritas Basso, Helena Magozo, Lara Freitas, Jupira Cauhy, Poliana Alves, Solange Viana; tendo como tarefas 

identificar inserções necessárias no regimento interno do CADES Lapa de normativa apresentada na 

Portaria 16 da SVMA; propor no atual regimento interno do CADES Lapa, os  ajustes mais adequados e 

pertinentes para o melhor funcionamento do conselho; propor sugestões e encaminhar à SVMA para 

alterações pertinentes na Portaria 16 SVMA. Informa que foi realizada uma primeira reunião no dia 12 e 

será realizada outra no dia 21 de março, para apresentar uma minuta na reunião ordinária de abril. Na 

sequência, relata que já foi trabalhada uma proposta de organização das reuniões do Pleno, com 

preparação prévia, para ter qualidade, objetividade e ser realizada dentro do tempo regimental. 

 

5 – PREPARAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO COLEGIADO 

Conselheira Solange Viana – Informa que a preparação do planejamento do trabalho do CADES Lapa está 

em andamento e pautada nos 3 eixos já trabalhados na gestão passada, sendo o EIXO 1 – Acompanhamento 

de Estudos, Planos, Programas e Projetos relevantes ao território; Eixo 2 – Capacitação e Atividades 

educativas em apoio ao Conselho e Comunidade e Eixo 3 – Identificação das Demandas Comunitárias e 

estudo/aplicação de boas práticas para aprimoramento de políticas públicas;  com uma avaliação do que 

já foi feito, o que está em andamento e o que não foi feito; e na sequência, verificar se há indicação de 

novos temas e prioridades, por meio de um formulário que será enviado à todos/as os membros do 

Conselho, que será sistematizado, e as sugestões serão apresentadas na próxima reunião ordinária a ser 

realizada em abril. 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Pergunta para a Conselheira Solange 

Viana se caso tenha alguma proposta, se pode apresentar ao grupo, e como deve enviar as sugestões; 

Conselheira Solange Viana – Responde que as conselheiras e os conselheiros que tiverem sugestões 

poderão enviar durante a consulta; Conselheira Cyra Malta – Alerta que as comunicações devem ser feitas 

por meio do e-mail do CADES Lapa, conforme orientado na portaria SVMA 16/2021; Conselheira Helena 

Magozo – Esclarece que as reuniões ordinárias são um locus de atuação do Conselho e as sugestões podem 

ser trazidas neste espaço, dentre outros.  

 

6 – ATUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DO GT ÁGUA E ARBORIZAÇÃO E GT REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE 

GESTÃO PARTICIPATIVA DE PRAÇAS 

Conselheira Jupira Cauhy –  Recupera informações sobre o grande volume de queda de árvores durante as 

chuvas do mês de março, o aumento da demanda para a Subprefeitura e a estrutura insuficiente de equipes 

e veículos de áreas verdes, para trabalhar na manutenção e prevenção cotidiana e no atendimento de 

emergência; entende que essa situação e o fortalecimento da infraestrutura necessária deve ser uma pauta 

do CADES Lapa com a Subprefeita, e pergunta o que o GT de Água e Arborização sugere como atuação do 

CADES Lapa para contribuir na solução destes problemas e na orientação da sociedade civil que nos procura 

sobre essa situação. 

Conselheiro Leandro Gomes e a Conselheira Lara Freitas – Informam que o GT de Água e Arborização 

realizou reunião para avaliar e realinhar os seguintes projetos: Seminário de Arborização e Águas; Plano 

Regional de Arborização Urbana da Subprefeitura Lapa focando a aplicação do PMAU; continuidade dos 
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estudos gerais e específicos da Rua Sepetiba; Praça Romana; estudo de locais para plantio. Destaca como 

ações emergenciais o acompanhamento da implantação do Projeto de Paisagismo da Av. Gastão Vidigal e 

Praça Apecatu e pedir para a Subprefeitura da Lapa a lista dos locais onde houve queda de árvores, a 

situação em relação a retirada dos tocos e programação de substituição. Informa ações do Plantio Global 

2022 a ser realizada no dia 20 de março, no Parque Dom Pedro II e Praça Cívica Ulisses Guimarães e a 

proteção do colo das novas árvores no canteiro da Avenida Gastão Vidigal, com sugestão de data para 02 

de abril de 2022. Informa que os próximos encontros do GT estão agendados para 21 de março, 02, 11 e 

30 de abril, 09 e 28 de maio de 2022. 

Conselheira Caritas Basso – Relata que o GT Regulamentação da Lei de Gestão de Praças está trabalhando 

a regulamentação dos instrumentos Cadastro de Praças, Consulta Pública e Comitê de Usuários/as; que foi 

realizada uma reunião com a pessoa responsável pelos indicadores ambientais da SVMA, onde foi possível 

conhecer as iniciativas existentes de organização de cadastro de praças e quais as dificuldades encontradas 

para a organização desse cadastro. Informa que haverá uma nova reunião com este setor para ter mais 

elementos que possam contribuir na formulação de uma proposta de regulamentação para este 

instrumento. Avalia que o trabalho realizado em cerca de 8 meses pelo GT foi aprofundado e o próximo 

passo será finalizar a redação da proposta de regulamentação, para compartilhar e ampliar a discussão. 

 

1 – TRANSFERÊNCIA DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM DA LAPA 

Conselheira Helena Magozo – Comenta a informação colocada no chat pelo Sr. Eduardo Fiora, que o Pátio 

de Compostagem da Lapa será transferido para os baixos da ponte do Jaguaré, pede para a Coordenadora 

Adriana confirmar essa informação, uma vez que a Subprefeitura Fernanda não compareceu na presente 

reunião para relatar o que foi decidido na reunião que teria com a AMLURB/SP Regula, e propõe o 

agendamento de uma vistoria para conhecer o local, com a participação de membros do CADES, 

Subprefeitura Lapa e SP Regula, receber mais informações que possibilitem entender o porquê da escolha 

do local. 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Confirma a informação que o Pátio de 

Compostagem da Lapa será transferido para os baixos da ponte do Jaguaré e informa que a Subprefeitura 

Lapa está tomando providencias para o local. Pede para formalizar e encaminhar o pedido de vistoria para 

a Subprefeita. 

Conselheira Cyra Malta – Alerta que não é necessário formalizar e encaminhar o pedido de vistoria, por ter 

sido deliberado na reunião do Pleno, e a Coordenadora tem como atribuição encaminhar. 

Conselheira Jupira Cauhy – Registra que a informação sobre a transferência do Pátio de Compostagem 

deveria ter sido dada ao Pleno pela Subprefeita e Presidente do CADES, que assumiu na reunião anterior o 

compromisso de trazer um relato da reunião que teria realizada com a AMLURB/SP Regula. Registra 

também que baixos de viadutos e pontes têm sido utilizados para Ecopontos, e que o baixo da ponte do 

Jaguaré talvez não seja o local mais adequado para o Pátio de Compostagem, pela sua característica e 

tamanho necessário. Entende que é o CADES que deve fazer a defesa do Pátio de Compostagem da Lapa, 

pela qualidade e valor que ele tem. Concorda com a proposta de realizar uma vistoria e quer saber se a 

escolha deste local é definitiva. 
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2 – ENCAMINHAMENTOS DO COLEGIADO EM RELAÇÃO ÀS INTERVENÇÕES NA PRAÇA WASHINGTON DE 

BARROS MONTEIRO E NA PRAÇA MAL. CARLOS MACHADO 

Conselheira Jupira Cauhy – Faz uma síntese das propostas apresentadas na reunião extraordinária, 
realizada no dia 07 de março de 2022 para ser deliberada pelo Pleno, sendo: Manter a Praça Marechal 
Carlos Machado como área verde e praça e informar esse posicionamento para a SVMA, Secretaria de 
Subprefeituras, Ministério Público e vereador responsável pela emenda parlamentar; retirar a área verde 
entre Av. Francisco Matarazzo, Rua Pedro Machado e Av. Mario de Andrade e Praça Desembargador 
Washington Monteiro de Barros, consideradas áreas adjacentes, do contrato de cessão dos baixos do 
viaduto Antártica e informar este posicionamento para SVMA, Secretaria de Subprefeituras, Secretaria de 
Governo, SP Parcerias e Ministério Público. Pergunta se as/os demais conselheiras/os estão de acordo e 
estes confirmam que sim. Pergunta quem pode contribuir para encaminhar os informes, e as Conselheiras 
Caritas Basso e Helena Magozo se colocam à disposição. 
 
Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Abre a palavra para informes. 

 

7 – INFORMES 

Conselheira Jupira Cauhy – Apresenta imagens das inundações ocorridas nos bairros Perdizes, Pompeia e 

Água Branca durante as chuvas da semana, imagens das galerias e grelhas do sistema de drenagem dos 

Córregos Água Preta e Sumaré. Comenta que vários moradores passaram a questionar se as inundações 

eram consequência das obras do metrô e trouxe essas informações para demonstrar que as inundações 

continuam porque a prefeitura ainda não realizou as obras complementares do sistema de drenagem do 

Córrego Água Preta e do Córrego Sumaré, que fará a ligação entre as ruas e as galerias, e esse fato faz com 

que as ruas fiquem inundadas e as galerias vazias. Relata que as obras de drenagem foram realizadas de 

2014 a 2016, com a canalização do Córrego Sumaré, da Av. Nicolas Boher a Av. Francisco de Matarazzo sob 

a praça Marrey Jr e do Córrego Água Preta, entre a Praça Raízes da Pompéia e o Rio Tietê, obras no valor 

de R$ 221.107.226,00, com recursos da Operação Urbana Consorciada Água Branca. Informa que restaram 

ainda 1.800 mts de obras a serem executadas, para as quais já há projeto básico e recursos de R$ 40 milhões 

para contratar o projeto executivo e obra da conexão entre a galeria antiga do Água Preta e a galeria nova 

do Córrego Sumaré, ligação de Galerias, galeria de reforço complementar, ampliação de seção de galeria e 

finaliza que estas obras já deveriam ter sido contratadas, mas a prefeitura ainda não publicou o edital da 

licitação. Na sequência, apresenta informações sobre a contratação de estudo de bacia e obra de drenagem 

do Córrego Água Branca, com reserva de R$ 2 milhões da Operação Urbana Consorciada Água Branca. 

Finaliza destacando que a prefeitura está deixando de fazer obras para as quais há recursos e projetos, e 

com isso, a população da nossa região continua sofrendo com as inundações em dias de chuva, e propõe 

que o Conselho acompanhe e contate os órgãos responsáveis buscando agilizar as contratações das obras. 

Conselheira Helena Magozo – Informa que até o dia 20 de março, será a votação para os conselhos gestores 

dos Parques Municipais, destaca a importância de ampliarmos a divulgação e participação. 

Conselheira Solange Viana – Faz referência ao que foi apresentação pela Conselheira Jupira Cauhy, e ratifica 

a importância de rever, com toda atenção, os movimentos que estão sendo feitos para transformar áreas 

verdes, como a Praça que será transformada em campo de futebol, numa região que é muito delicada, ou 

a área verde adjacente ao baixo do viaduto Antártica, como já foi apresentado na reunião extraordinária, 

e considera um ponto de atenção do conselho. 

Conselheiro José Roberto – Relembra que no Plano de Metas foi inserido uma proposta de recursos para 

drenagem para a várzea da Barra Funda. 
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Conselheira Cyra Malta – Relembra que há mais dados disponíveis sobre o estudo das bacias do Córrego 

Água Preta e Córrego Sumaré, que podem ser encontrados nos sites da prefeitura.  

 

8 – ENCAMINHAMENTOS E DEFINIÇÃO DA PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Conselheira Cyra Malta – Pergunta se o Pleno já definiu quais serão as quatros secretarias que deverão ser 

convidadas para compor o CADES Lapa; e após sugestões das conselheiras e conselheiros, ficaram indicadas 

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

que comporão com a Subprefeitura Lapa, Secretarias do Verde e Meio Ambiente (SVMA), Esportes e Lazer 

(SEME) e Direitos Humanos (SMDH), ficando a Coordenação do CADES responsável por encaminhar o 

convite para estas secretarias. 

 

Conselheira Adriana Lopes Ferreira, Coordenadora do CADES Lapa – Consulta o Pleno sobre os pontos de 

pauta da próxima reunião, e após receber sugestões, esta ficou assim definida: 

Pauta da Reunião Ordinária do CADES Lapa a ser realizada no dia 20 de abril de 2022: 
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. 
 
Nada mais a tratar, a reunião é encerrada pela Coordenadora. 
 

 

 

 

 


