Ata da reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque do Carmo referente ao
mês de Outubro de 2017.
Aos sete dias de Outubro de 2017 no salão de vidro do Parque do Carmo Olavo
Egydio Setúbal localizado a Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951, reuniram-se
Conselheiros Gestores do Parque do Carmo e Convidados.
Os conselheiros e convidados presentes foram: VER LISTA DE PRESENÇA.
Pauta da reunião: Abertura; Atuação da empresa de manejo, limpeza e conservação,
incêndios e serviços de manutenção no parque, evento Colgate, Sarau, Projeto Vitrola
CADES Itaquera.
Relato da reunião: A Coordenadora Márcia Oliveira fez a abertura com
agradecimentos. Iniciamos a reunião realizando a leitura da ata de reunião mês de
Setembro, tendo como destaque os eventos culturais ocorridos no mês. Proferiu que a
empresa Medeiros Paisagismo está realizando os serviços de limpeza e conservação,
porém não compete a empresa os serviços de manutenção. Foi informado ao Conselho
Gestor que os incêndios ocorridos nos últimos dias tanto no Parque do Carmo como No
Parque Natural foram todos controlados. Os eventos agendados para o mês de
Outubro são: Sarau, Projeto Vitrola e Ação Colgate. A administração solicitou que todos
os eventos sejam notificados a GCM e GCM Ambiental para que possam aumentar o
efetivo e assim minimizar eventuais delitos. Participaram da reunião representante do
grupo de capoeiristas da região e do grupo SOS Parque do Carmo. Ambos os
representantes colocaram em pauta a necessidade de cada grupo e algumas
dependem da intervenção de uma equipe de manutenção para promover melhorias em
locais para realização de suas atividades e que no momento a Secretaria do Verde e
Meio Ambiente (SVMA) não disponibiliza. Aguardamos a presença do representante do
poder publico Prefeitura Regional de Itaquera para dar informações sobre a solicitação
de material para reparos e manutenção no estacionamento do parque, porém não
houve a presença. O conselho sugeriu maior articulação com o DGD Leste 1 para
elaboração e desenvolvimento de Projeto de reciclagem no Parque. O conselho foi
notificado que o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
em Itaquera tem como representante suplente da SVMA a Sra Márcia Oliveira e
representante titular o Sr. Sergio Navarra.
Nada mais havendo a coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a participação
de todos marcando próxima reunião para mês de Novembro em data a ser definido ás
08h30min horas no salão de vidro situado no Parque do Carmo.
Eu Marcos Raphael Maida, secretário, relator da reunião, redigi esta ata e dou fé da
veracidade.
Márcia – Coordenadora do Conselho Gestor

