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1. Cessão de Uso de Área do Parque' pelo Grupo Escoteiros

11. REUNIÃ9 DO CONSELHO GESTOR

1. Cessão de Uso de Área do Parque pelo Grupo Escoteiros

A reunião ordinária prevista para 08 de Agosto foi antecipada para hoje para discussão

de pauta única, em função dá importância e urgência do assunto.

I

A reunião foi iniciada com a apresentação do histórico de uso do Parque Previdência

pelo Grupo Escoteiros Raposo Tavares (GE) por parte da Meire Sarico, diretora do GE. .
\

Meire informou que a atual diretoria do GE fez um pedido de regularização do uso da

área da antiga caixa d'água à SVMA e no decorrer do processo descobriu que um

pedido anterior havia sido feito, em 2008, eque este foi indeferido.

'. No pedido ora em análise, a Divisão de Normatização do Uso do Solo se manifestou

informando que o GE não se enquadra dentre as atividades que podem obter cessão. .
de uso do local porque a atividade "Escotismo" é enquadrada como "associações

comunitárias, culturais e esportivas de caráter local, com lotação de .até 100 (cem)

pessoas",c6nformeDecreto de U~o 57.378/16, e que tal atividade não é permitida em

ZEPAM, classificação da área do parque. Porém, conforme Folha de Informação 181 -

Informação 637/2017/DGPI.1/SMG, de 23/05/2017, é afirmado: "No entanto, DEUSa
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1. Cessão de Uso de Área do Parque pelo Grupo Escoteiros

A reunião ordináriá prevista para 08 de Agosto foi antecipada para hoje para discussão. ,

de pauta única, em função da importância e urgência do assunto.

t,

A reunião foi lniclada com a apresentação do histórico de uso do Parque Previdência

pelo G.rupo Escoteiros Raposo Tavares (GE) por parte da Meire Sarico, diretora do GE.

Meire informou que a atual diretoria do GE fez um pedido de regularização do uso da

área da antiga caixa d'água à SVMA e no decorrer do processo descobriu que um

pedido anterior havia sido feito, em 2008, e que este foi indeferido.

No pedido ora em análise, a Divisão de Normatização do Uso doSolo se manifestou

informando que o GE não se enquadra dentre as atividades que podem obter cessão

de uso do local porque a atividade "Escotismo" é enquadrada como "associações

comunitárias, culturais e esportivas de caráter local, com lotação de até 1.00 (cem)

pessoas", conforme Decreto de Uso 57.378/16, e que tal atividade não é permitida em

ZEPAM, classificação da área do parque. Porém, conforme Folha de Informação 181 -

Informação 637/2017/DGPI.1/SMG, de 23/05/2017, é afirmado: "No entanto, DEUSa. ' ~.
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observa que, segundo o parágrafo 6: do artigo 28 da Lei 16402/16, nos parques

urbanos e lineares municipais pode ser admitida a instalação de equipamento público

social municipal .mediante análise e deliberação do órgão público ambiental

competente, ouvido o Conselho Géstor do respectivo parque ou, na ausência deste, o

Conselho lYIunicipal do Meio"Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES)."

Informa também que os bens municipais poderão ser utilizadcs por terceiros, mediante

concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o interesse público ou
\ -

social, devidamente justificado; e considera de interesse público ou social a prestação

de serviços, exercidas sem fins lucrativos, voltados ao-atendimento das-necessidades

básicas da população em saúde', educação, cultura, entidades. carnavalescas,

esportes, entidades religiosas e segurança pública.

Diante deste posicionamento foi discutido o que segue:

• A Prefeitura está considerando como atividade do GE a classificação nacional

de atividade econômica (CNAE) associada ao CNPJ do grupo e não sua

atividade em si;
~

• O Escoteiro Carlos comentou que a lei 16.050/2014 permite a cessão de uso

para "particular" em parque;

• Uma vistoria foi realizada pela Diretora, Sra. Daisy, às instalações do GE no. .
Parque Previdência, em r:naio/2017. Na ocasião, ela se mostrou satisfeita com o

uso que está sendo feito da área;

• O conselheiro André e o usuário Rubens destacaram que o espaço é

compartilhado também com a Associação de Moradores Amigos do Parque

Previdência (AMAPAR), promovendo interesse social de uso do espaço.

• . O uso desse espaço pode ser regrado pelo Conselho Gestor do Parque

Previdência;

• O Conselho Gestor do Parque vê com bons olhos o trabalho que o GE realiza no

Parque eo valor agregado a este uso, uma vez que dentre as atividades

.realizadas com os 'Iobinhos e escoteiros estão atividades que visam a

preservação do patrimônio - tanto físico (quando o GE promove reforma e

manutenção dos espaços físicos junto aos escoteiros e lobinhos) quanto

.ambienta! (quando o 'GE promove atividades de educação ambíental ' e

sustentabilidade com as crianças); .
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• o conselho entende que as atividades desenvolvidas pelos Escoteiros são

análogas ao de um equipamento público social municipal;

• O GE também se enquadra como atividade sem fins lucrativos, uma vez que

nenhum voluntário é remunerado e a pouca verba que o grupo possui é para ser

empenhada nas atividades a serem desenvolvidas.

CONCLUSÃO:

O Conselho Gestor do Parque Previdência é a favór da permanência do Grupo

Escoteiros Raposo Tavares no Parque Previdência, por unanimidade de seus

conselheiros presentes à reunião.

• I

111.ENCAMINHAMENTOS

- A ata desta reunião deve ser distribuída conforme o padrão, mas também deve ser

encaminhada para ser anexada ao processo 2008-0.174.985-5.

Nada mais havendo 'a tratar, o Coordenador do Conselho Gesfor, Administrador

Rodrigo B. Cavalin encerrou os trabalhos da presente reunião.

•
Estiveram presentes à reunião os conselheiros e outros interessados, abaixo listados:

Andrélanni / Conselheiro (Instituição)

Ascar / Conselheira Titular

~ '{U.A-O- L~f.k-b:j
Luciana Frazão / Consel~~r;)itular.

Luiz Luz / Diretor do Grupo Escoteiros Raposo Tavares
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Meire Sarico I Diretor iros Raposo Tavares

Marlene Vasarini I usuário do Parque

'Rafael Luz I Conselheiro Titular

..

~OdrigOB. Cavalin I Administradordo parque~uf

Ruben Lício Reis I usuário do parque

Sandra Cavalini I usuária do parque

Ausentes à reunião os conselheiros:

Representante Secretaria da Educação.,

Representante Funcionário

Sônia Maria da Silva Rezende I Conselheira Suplente

Ângela Fernandes I Conselheira suplente.

SíI~ia t Representante 'do CECCO

A assinatura de todos os presentes a esta reunião consta no ANEXO 1 desta ata.
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São! Paulo, 25 de julho de 2017.

Cónferência:

].

Rodr B. Cavalin
/

Administrador do Parque Previdência

Coordenador do Conselho Gestor

\ ,
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