
Ata da reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque do Carmo  referente ao 
mês de maio de 2017. 
Aos treze dias de maio  de 2017 nas dependências do Parque do Carmo Olavo 
Egydio Setúbal , sito a Av 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, aprovação da ata de abril;Virada Cultural;Eleição ao 
Conselho Gestor,Outros assuntos. 
Abertura: A Coordenadora Marcia fez a abertura com agradecimentos aos 
presentes e citou a a pauta do dia que será sobre a VIRADA CULTURAL E  DADOS 
SOBRE A ELEIÇÃO  do Conselho gestor do Parque do Carmo.Sugeriu outros itens 
a pauta , mas como não houve manifestação ficou aprovado esta pauta. 
Leitura da minuta da ata de abril 2017- Fiz a leitura da minuta da ata de abril 
2017 , com algumas ressalvas e esclarecimento , houve a aprovação da ata , 
seguindo ao arquivo do Conselho Gestor do Parque do Carmo. 
Virada Cultural- A coordenadora Marcia de Oliveira anuncia que a VIRADA 
CULTURAL no Parque do Carmo ocorrerão nos dias 20/05(sábado) e 
21/05(domingo nas dependências do Parque do Carmo .Proferiu que embora 
houvesse solicitações para a Virada Cultural prosseguisse noite a dentro, foi 
deferido no horário de sábado das 0,00 horas até as 23,00 horas e no domingo 
das 9,00 horas às 18,00 horas ,em respeito aos animais de costume noturno do 
Parque do Carmo.O munícipe Mateus solicita a apresentação de capoeira neste 
evento. Já a Federação de Sakura e Ipê do Brasil , dis não ter tempo hábil para 
apresentação de dança folclórica japonesa. 
Eleição do Conselho Gestor do Parque do Carmo- informa que as inscrições ao 
Conselho Gestor continua aberta , e que os documentos necessários à inscrição 
são: 
Frequentadores: 
-Original e cópia do do documento de identidade (RG); Comprovante de 
residência  ou auto declaração; Uma foto 3x4; Carta de Intenção. 
Considerado frequentadores do parque aqueles que usufruem dos espaços ou 
participam das atividades ofertados no parque do CARMO regularmente. 
Entidades- Fichas de inscrição para Entidades faz necessário: 
-Cópia do Estatuto Social; -Última ata da eleição de diretoria; -Cópia do Cartão do 
CNPJ; -Comprovante da sede ou sub sede da entidade na área de circunscrição do 
Parque do Carmo; Carta de indicação do representante da entidade pelo 
presidente. 
Encerramento - Coordenadora Marcia Oliveira  encerra reunião agradecendo a 
presença e sobretudo a participação . Eu Koniti Wada relatei esta reunião e redigi 
conforme e dou fé da veracidade e autenticidade.  


