
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL DO CORDEIRO -  
MARTIN LUTHER KING 

 

 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR  
DO PARQUE DO CORDEIRO-MARTIN LUTHER KING. 

(Biênio 2017/2019) 
 

 

Local: Parque do Cordeiro-Martin Luther King 

Data: 05/09/2017 

Horário: 17h 

 

I. PAUTA: 

- entrega dos diplomas aos Conselheiros que não foram na posse 

- atribuições do Conselho Gestor 

- agendamento reuniões ordinárias 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

A primeira reunião do Conselho Gestor do Parque Cordeiro Martin Luther King biênio 
2017-2019, ocorreu às 17 horas do dia 5 de setembro de 2017 nas dependências do 
próprio Parque.  

Presidiu a reunião a coordenadora do Conselho e administradora do Parque Sra Patricia 
Niza Maximiuc que solicitou inicialmente que cada conselheiro se apresentasse: Maria 
José, antiga conselheira do parque representando atualmente os frequentadores, Sandra 
Regina de Almeida Cárcamo, professora universitária aposentada, usuária do parque, tem 
interesse em participar com sua experiência no Conselho Gestor, Branca, representante 
dos funcionários terceirizados, Magna, suplente já tem experiência em conselho, Cibele, 
representante das entidades e associações, veterana como conselheira, Pedro, 
representante dos frequentadores e usuário participante das atividades desenvolvidas no 
Parque e Cleber, representando a empresa de segurança do Parque.  

Na sequência foi apresentada a lei nº 15.910 de novembro de 2013 que dispõe sobre a 
criação dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais e uma sessão de slides sobre a 
responsabilidades e competências dos gestores.  

Patrícia entrega o Regimento Interno do Parque para que os conselheiros façam a leitura 
e análise do mesmo, porque na próxima reunião que será realizada na primeira terça feira 
de outubro, na pauta estará a mudança deste Regimento e os conselheiros poderão 
apresentar propostas de melhoria do mesmo.  

Discutiu-se a seguir, a questão de faltas nas reuniões do Conselho, e foi apresentada a 
carta justificativa para ser preenchida pelo conselheiro faltante, acentuou-se a 
necessidade fechar o Regimento Interno na próxima reunião.  

Decidiu-se por votação que as reuniões do Conselho Gestor acontecerão na primeira 
terça-feira do mês, às 17:00h. 

 



Decidiu-se também que o representante de outra Secretaria Municipal para compor o 
Conselho Gestor será da Secretaria de Segurança Urbana. 
 

III. INFORMES:  

O conselheiro Pedro, pediu a palavra para apresentar a Festa de Comemoração dos 10 
anos do Parque Cordeiro que será realizada no dia 24 de setembro, domingo, informando 
que já está entrando em contato com empresas que se interessaram pelo evento e que 
podem oferecer patrocínio.  

Patrícia, tomou a palavra para lembrar que um evento que está além dos limites do 
Parque necessita de regras para todos os interessados em participar utilizando food 
trucks, barraquinhas, palco ou qualquer outro instrumento no espaço público.  

Falou que a ideia de fazer evento na rua é ter uma contrapartida para o parque, visto que 
há aumento do número de frequentadores, aumento do lixo gerado e pisoteio de 
canteiros. 

A contrapartida será convertida em materiais que o parque necessita como tinta, 
lâmpadas, torneiras, cimento... 
Juntamente com a comemoração dos 10 anos do Parque haverá o “Bairro Lindo”: uma 
série de ações da Prefeitura Regional de Santo Amaro no entorno do Parque. 
Cibele levantou uma questão sobre os benefícios que o Parque receberá, visto que o 
motivo é a comemoração do aniversário? Esta questão não foi respondida visto que a 
organização do evento ainda está levantando os custos.  

 Patrícia, expôs a atual situação do Parque e pediu apoio do Conselho para realizar 
necessidades estruturais básicas, Sandra Regina apresentou uma planilha com elogios à 
administração e funcionários e também solicitações de melhoria, um dado importante é a 
preocupação com ações que busquem o bem-estar do usuário do Parque Cordeiro Martim 
Luther King.  

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora 
Patrícia Niza Maximiuc encerrou os trabalhos da 19ª Reunião Ordinária do Conselho 
Gestor do Parque Cordeiro Martin Luther King.  

A próxima reunião será realizada no dia 3 de outubro de 2017 às 17h na sala da 
administração. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante 

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

 

São Paulo, 05 de Setembro de 2017. 

 

 

Conferência: 

 

 

Patrícia Niza Maximiuc 

Administradora do Parque do Cordeiro-Martin Luther King 

Coordenadora do Conselho Gestor 

 


