
Ata da reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque do Carmo referente ao 

mês de Março   de 2017. 

 

Aos vinte e cinco dias de março de 2017 nas dependências do Parque do Carmo 

Olavo Egydio Setubal , sito a Avenida  Afonso de Sampaio e Souza, 951, reuniram-se 

Conselheiros Gestores do Parque do Carmo e Convidados. Como o quórum foi menor 

que  50 %, não foram tomadas as deliberações. 

 

Os conselheiros e convidados presentes foram : VER LISTA DE PRESENÇA . 

 

Pauta da reunião: Abertura; Doações; GCM; Eleições; Limpeza do Parque; Horta 

experimental; viveiro de mudas; Wifi.  

 

Relato da reunião: A Coordenadora Márcia fez a abertura com agradecimentos e 

justificou a mudança na data de reunião no mês março por motivo de luto na família do 

secretário Koniti Wada. Proferiu que a condição do Parque continua da mesma forma 

ao mês anterior e que as providencias que a secretaria tem tomado quanto ao manejo 

ainda está em licitação. A administração do parque elaborou um documento que 

permite a quem se interessar promover doações de materiais de limpeza (papel 

higiênico, sabão, água sanitária, por exemplo). Foi notificada uma concentração de 

jovens no parque e que se for grande o contingente de jovens o Conselho entende que 

poderá acionar o Conselho Tutelar caso o comportamento do grupo seja incompatível 

com as regras de convivência. Ainda sobre o grupo, caso seja presenciado algum 

delito, o autor será abordado pela GCM. A coordenadora atenta que na próxima 

reunião estaremos colocando na pauta o assunto da eleição dos Conselheiros 

Gestores do Parque do Carmo e que estará revendo nos arquivos da administração os 

documentos inerentes. Foi focado o assunto de educação ambiental aos usuários do 

parque quanto à deposição de lixo e a preservação do meio ambiente sugerindo 

colocação de informativos nas dependências do parque com relação coleta seletiva 

existente.  Outros assuntos foram informados, como os pais de escoteiros que realizam 

limpeza nos banheiros respeitando uma escala somente aos sábados do mês de Abril 

e Maio e que a limpeza nos bebedouros estava prevista a ser realizada por ação 

comunitária. O estudo da horta comunitário avançou no sentido de convidar a 

população e alunos de escolas da região em parceira com a equipe da Educação 

Ambiental existente no parque. A implantação do Wifi deve ser retomada diante aos 

pedidos realizados anteriormente, tendo em vista que muitos outros locais públicos 

disponibilizam o sistema. O viveiro de mudas encontra-se em readequação e doações 

de mudas estão ocorrendo de acordo com a disponibilidade.  

Nada mais havendo a coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a participação de 

todos  marcando próxima reunião para o dia 08/04/2017, ás 10:00 horas no salão de 

vidro situado no Parque do Carmo. 

Eu Koniti Wada relator da reunião redigi esta ata e dou fé da veracidade. 

Márcia – Coordenadora do Conselho Gestor 

Koniti Wada – Secretário.  


