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ATA DA 26° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 
SEVERO GOMES 

(Biênio 2014/2016) 
 

Local: Administração do Parque Severo Gomes 

Data: 27/06/2017 

Horário: 16h00min 

 

 PAUTA:  

 Leitura e aprovação da Ata da 25ª ReuniãoOrdinária; 

 Informes Gerais – apresentação do novo estagiário; 

 Item 1 - Levantamento das ações propostas, realizadas e não realizadas pelo 

conselho gestor no biênio de seu mandato; 

 Item 2 - Discussão das propostas feitas no Encontro Macro Sul de conselheiros; 

 Item 3 - Balanço geral do aniversário do Parque; 

 Item 4 - Perguntas e sugestões. 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

       A ata da 25ª reunião ordinária realizada no dia 25/04/2017 foi lida e aprovada 

com unanimidade.  

 

 Informes gerais 

     A administradora apresentou o novo estagiário do Parque, Gabriel, que iniciou  

em 12 de junho.  

A administradora informa que não formou quorum as inscrições para o conselho 

gestor do Parque (por falta de inscrição de uma Entidade), o conselho pode optar 

por continuar se reunindo, mas não votar e deliberar sobre as questões relativas ao 

Parque.  

Todos os conselheiros presentes optaram por continuar se reunindo até que 

haja novas eleições.  

 

 Item 1  

Foi feito o levantamento geral das ações que foram realizadas ao longo do 

mandato deste conselho. Lembramos-nos dos pontos positivos e do que não pode 

ser realizado.  

Foi citado as ações para coibir os piqueniques de aniversário com estruturas, 

mais de 100 convidados e até garçons. Após as medidas tomadas pelo conselho 

(elaboração de formulário de autorização para piqueniques com restrições do que é 

permitido baseando-se no Regulamento de Uso), quase não houve mais problemas 

com esses “eventos”. Houve a proposta de pintura de gradil do Parque, de 
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alteração do Regulamento de Uso com as inclusões das restrições para 

piqueniques no Parque e de setorização do parque, que estão em processo de 

aprovação pela SVMA.  

Foi levantado também sobre o evento de aniversário do Parque realizado no 

ano passado e neste ano, e da aprovação da Feira de Economia Solidária dentro 

do Parque. 

Foi ressaltada também a questão da proposta de cachorródromo no Parque que 

devido ao tamanho reduzido, não foi aprovada pelo conselho.   

 

 Item 2 

O encontro de Conselheiros Macro Sul realizado no dia 24 de junho, foi positivo 

e nele foi discutido as ações que o Parque realiza que engloba as ODS’s.  

As discussões desse encontro deram mais ânimo para continuar a realizar o 

trabalho de conselheiros e promover mais atividades no Parque, juntamente com a 

Prefeitura Regional e Cades, baseadas nas ODS’s. 

  

 Item 3 

O aniversário do Parque foi realizado em 28 de maio e houve atividades de 

dança, música e de educação ambiental. 

O balanço foi positivo e muitas pessoas participaram das oficinas e trilhas. 

Neste item da pauta, o conselheiro Araújo levantou a possibilidade do 

aniversário do Parque Severo Gomes entrar no calendário anual de eventos de 

Santo Amaro. O Acácio, conselheiro representante da Prefeitura Regional, disse 

ser possível e vai verificar como fazer, trazendo respostas na próxima reunião.  

 

 Item 4  

Pediu-se para que o Acácio agilizasse os reparos na calçada do Parque que 

está quebrada e repleta de buracos há mais de 6 meses. Já foram realizados 

vários pedidos via 156, mas até o momento não foi realizado o serviço. 

O conselheiro Araújo pediu para que o Acácio visse a possibilidade dos 

funcionários da Soma, que fazem a varrição das ruas do bairro, fizessem a varrição 

da calçada do Parque, pelo menos enquanto estivermos com o contrato de manejo 

reduzido.  

A conselheira Cristina perguntou como anda o processo de entrada de nova 

empresa para o manejo. A administradora informou que está em processo de 

licitação e que as empresas que estão concorrendo, já começaram a fazer as 

visitas nos Parques.  
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