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ATA DA 25° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 
SEVERO GOMES 

(Biênio 2014/2016) 
 

Local: Administração do Parque Severo Gomes 

Data: 25/04/2017 

Horário: 16h00min 

 PAUTA: 

 Leitura e aprovação da Ata da 24ª Reunião Ordinária; 

 Informes Gerais – férias e calendário da administradora, dúvidas sobre 

contratos e convite ao Curso de Gestão Pública Socioambiental; 

 Item 1 - Apresentação do novo representante da prefeitura regional; 

 Item 2 - Cronograma final de aniversário do Parque; 

 Item 3 - Assessorias esportivas; 

 Item 4 - Pergolado no Parque;  

 Item 5 - Projeto cachorródromo; 

 Perguntas e sugestões. 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

       A ata da 24ª reunião ordinária realizada no dia 28/03/2017 foi lida e aprovada 

com unanimidade.  

 

 Informes gerais 

     A administradora reforçou que sairá de ferias por 15 dias a partir do dia 15 de 

maio de 2017. E, informa o calendário de reuniões que terá no mês de maio. 

Foram esclarecidas as dúvidas sobre a vigência dos contratos de manejo e 

vigilância. O primeiro vai até 31 de maio e o segundo até outubro.  

Foi explicado que está sendo feito o possível para que, ao término deste 

contrato de manejo, haja outro contrato, normalizando a situação no mais breve, 

sem prejudicar a qualidade e beleza do Parque. 

Ao final dos informes, a administradora comunica que haverá um curso chamado 

“Curso de Gestão Pública Socioambiental” que será dividido em módulos e cada 

módulo tratará de um tema específico como Mata Atlântica e áreas verdes. As 

datas, local e horários foram encaminhados via e-mail. É ressaltada a importância 

da participação neste curso para aprimorar os conhecimentos ambientais e trocar 

experiências. 
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 Item 1  

A administradora informa que o novo representante da Prefeitura Regional 

indicado para participar do conselho gestor é o Prefeito Regional Francisco Roberto 

e seu suplente será o Chefe de Gabinete Acácio Miranda (presente nesta reunião).  

 

 Item 2 

Tendo em vista o que foi discutido na reunião passada, em relação à 

importância da presença de “food trucks” na rua do Parque no dia da comemoração 

do aniversário, foio conselheiro Araújo pediu autorização para o fechamento da 

Rua Pires de Oliveira (trecho entre a Rua Bernardino Machado e Jaime Cortezão e 

o trecho entre parques da própria Bernardino Machado) para o Acácio, Chefe de 

Gabinete da Prefeitura Regional, que solicitou ao conselheiro para encaminhar 

pedido oficial para o seu gabinete.  

O Acácio disse que é possível a Prefeitura Regional autorizar o evento e 

combinou um encontro com o conselheiro para discutirem sobre isso.  

Foi decidido então, o cronograma das atividades, a saber: 

Dentro do Parque: trilha monitorada, oficina de vasos de garrafa PET e de 

aproveitamento de vegetais em chás e patês, e falta a confirmação dos escoteiros 

do bairro com atividades ambientais.  

Fora do Parque: “Food Trucks” e atividades esportivas (aula de zumba e 

alongamentos).  

  

 Item 3 

Foi informado que haverá uma Portaria que regulamentará a presença das 

assessorias esportivas dentro dos parques. O objetivo desta Portaria é orientar as 

assessorias de forma que elas respeitem o acesso e passagem das pessoas no 

parque, recolham o lixo gerado, não utilizem estruturas do Parque como gradis, 

bancos e trilhas para fazerem seus treinos, entre outros fatores que dificultam a 

convivência das assessorias com os demais frequentadores do Parque. 

As assessorias terão que realizar um cadastro no site da Secretaria do Verde e 

se comprometerão a respeitar o regulamento de uso dos parques e demais 

limitações impostas pela própria Portaria.  

 

 Item 4  

Devido a pedidos feitos para a Secretaria do Verde referente à construção de 

um pergolado no Parque, a administradora encaminhou memorando solicitando a 

vistoria da SVMA para analisar se é possível e fazer o projeto mais adequado. 

Foi discutido o assunto e decidiu-se que a cobertura no parque seria no local 

onde ocorrem as atividades voluntárias diariamente e, tendo em vista que há não 

outra área coberta no Parque, a construção do pergolado seria muito importante.  

 

 Item 5 

A administradora comunica que houve uma vistoria no dia 05 de abril da equipe 

técnica da fauna da Secretaria do Verde, juntamente com o coordenador de 

parques da zona sul e um representante da empresa Petz para analisar a  
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