
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO 
AMBIENTE 

 PARQUE MUNICIPAL BUENOS AIRES 
 

   
 

ATA DA  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 
PARQUE BUENOS AIRES – MAIO/2017 

(Biênio 2015/2017) 
 

 

Local: Praça das Mães – Pq Buenos Aires – Av Angelica alt do nº1500 

Higienopolis 

Data: 09/05/2017 

Horário:09:30 hs 

 
         

 

I. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

Apresentação 

Christian – Istituto Europeo di Design (IED), conselheiro do Parque Buenos 

Aires 

Eliana de Andrade – Administradora do Parque Buenos Aires 

Priscila – Conselheira do Parque Buenos Aires 

Ricardo – Secretaria da Cultura, conselheiro do Parque Buenos Aires 

Salvator – Conselheiro do Parque Buenos Aires 

Victória Mendes Augusto – Estagiária do Parque Buenos Aires 

 

 

Pautas a serem discutidas: 

 

1- Christian irá informar os conselheiros e a administradora a respeito de 

sua decisão em relação ao Mercado Buenos Artes (MBA) e ao Conselho 

Gestor; 

 

2- Discutir se o Conselho Gestor apoiará a utilização da energia elétrica 

do parque pelo MBA, tendo ciência do regulamento deste; 

 



3- Piqueniques no gramado somente com um número mínimo de pessoas 

ou proibição geral de festas no parque, como recomendação da Secretaria 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA); 

 

4- Apoio dos conselheiros para fechar o gramado mais cedo, antes do 

inverno, pois além de prejudicado com o excesso de pisoteio, a partir do dia 

1 de junho, o parque não terá mais equipe de limpeza e manejo. 

 

 

 

1º- Pauta –  

 

- Salvator começa a reunião dizendo que o Christian entrou com um pedido 

de fazer um evento com o nome diferente do MBA. Não combina que ele 

seja um conselheiro e esteja fazendo um evento fora do parque, que para os 

conselheiros, é continuação do evento anterior, e foi definido que os 

conselheiros não podem apoiar esse evento. Então, o Christian tem que 

definir, ou ele faz o evento ou ele é conselheiro. 

- Eliana diz que segundo a Mari Pini, o Christian irá colocar a mulher dele 

como solicitante do evento, só que nesses três meses, foi no nome dele. Ou 

ele tira o nome do evento ou sai do conselho. Sugere a volta da parceria, 

dizendo que seria mais três meses de parceria. 

- Salvator diz que a parceria só irá acontecer com a assinatura da carta que 

o conselho gestor fez para a Mari Pini assinar, só que ela se negou a fazer 

isso. 

- Eliana diz que Christian é o responsável pelo evento. Agora ele que tem 

que vir para as reuniões e negociar com o conselho gestor. Se ele está 

responsável pelo evento e quer continuar a ser um conselheiro do parque, 

então a parceria terá que voltar. 

- Salvator concorda com Eliana, dizendo que apoia a parceria diante dessas 

circunstâncias. 

- Ricardo concorda, porém diz que tem que ser definido. 

- Salvator diz que agora tem que definir como irá ser.  

- Eliana diz que não comunicou oficialmente a Prefeitura Regional da Sé nem 

a SVMA sobre o desligamento anterior do conselho gestor e do MBA. Agora 

que o Christian está responsável pelo evento, não existe desligamento 

nenhum. 

- Salvator diz que o que existe é o desligamento do MBA.  

- Ricardo pergunta se o Christian for participar do evento, se ele tem que sair 

do conselho. 

- Salvator o responde dizendo que sim. 



- Eliana o complementa dizendo que Christian pode colocar outra pessoa no 

MBA e continuar conselheiro. É necessário estabelecer outro tipo de 

parceria.  

- Salvator diz que se o Christian concordar em algo baseado na carta do 

conselho gestor, poderá fazer a parceria com o novo MBA, que será 

nomeado como FIC.  

- Eliana explica que na Prefeitura, para não caracterizar que é uma feira e 

sim um evento, tem que mudar tanto as pessoas quanto o nome da pessoa 

que está organizando, assim como, o nome do evento. 

 

*Christian chega a reunião* 

 

-Salvator fala para Christian que o conselho recebeu a notícia do FIC e que 

ele tem três opções: ou ele fica no FIC e sai do conselho gestor, ou ele sai 

do FIC e fica no conselho gestor ou ele lê a carta do conselho gestor sobre o 

MBA, ajustando-a do jeito que achar melhor e mantém um acordo com o 

conselho. 

- Eliana complementa Salvator dizendo que esse acordo resolve o problema 

da eletricidade.  

- Christian aceita o acordo com o conselho gestor. 

- Priscila pergunta se o evento irá continuar a dar dinheiro para o parque. 

- Eliana diz que como eles vão usar a energia, o responsável pelo evento é 

um conselheiro, poderão então doar algo para o parque. É uma troca. 

- Christian diz que ao invés de dinheiro diretamente para o conselho, prefere 

doar serviços para o parque. 

- Eliana diz que as pessoas que forem ajudar o parque, podem assinar um 

termo de voluntariado. Essas pessoas irão negociar com o FIC. 

- Christian diz que o ideal seria o termo de doação.  

- Eliana diz que falou com o Senhor Edson e ele a comunicou que pode ir 

para o parque dia sim e dia não. Diz, também, que pode conversar com 

outras pessoas e ver quanto elas cobram mensalmente. Seria para cuidar 

dos banheiros e do manejo na medida do possível. 

- Christian diz a Eliana para levantar os dados sobre essa questão. 

- Salvator diz que o melhor seria duas pessoas dia sim e dia não, pois se 

não, caracteriza como vínculo trabalhista. 

- Eliana diz que eles cobrariam no mínimo R$700,00. 

- Christian diz que R$1.000,00 não seria um absurdo. Seria R$200,00 por 

semana. 

- Salvator diz que esse acordo seria a solução ideal para o parque, MBA e 

conselho gestor. 

- Eliana diz que conselho gestor irá continuar sendo parceiro do FIC/MBA. 

 



 

 

 

2ª Pauta:  

 

- Eliana diz que a eletricidade está diretamente ligada ao MBA/FIC. Se o 

Christian será parceiro do conselheiro gestor, a parceria com a eletricidade 

continua também. Se ele não for parceiro, em quanto administradora, ela terá 

que aplicar a lei de regulamento de uso do parque. De acordo com a lei, não 

pode utilizar a energia do parque para fins particulares. Os órgãos 

responsáveis não se manifestam, pois acham que a parceria do MBA/FIC e 

do conselho gestor continua e em todas reuniões realizadas ( prefeito da 

regional da Sé e Secretario do Verde ) a orientação sempre foi de continuar 

como está. 

 

3ª Pauta:  

 

- Eliana diz que a recomendação  é fechar o gramado. 

- Priscila concorda com a recomendação, dizendo que se não a seguir, irá 

acabar com o gramado. E sugere cobrir com terra. 

 

 

4ª Pauta: 

 

- Todos concordam com o fechamento do gramado. 

- Priscila sugere pedir doação de terra para recuperar o gramado. 

- Salvator sugere fazer uma lista de todas as coisas que precisam ser 

doadas para o parque.  

- Christian sugere falar sobre esse assunto nas redes sociais. 

 

 

Encerrada a Reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião 
 

        Será enviada por email. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, 

Administradora Eliana de Andrade encerrou os trabalhos da  Reunião 

Extraordinária do Conselho Gestor do Parque Buenos Aires. A data da 

próxima reunião OFICIAL DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE BUENOS 

AIRES será no dia  23/05/2017 às 9 horas e 30 minutos. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de 

Presença, constante como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, 12 de Maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferência: 

 

_______________________ 

Nome do Administrador 

Administrador do Parque Buenos Aires 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL ___________________ 

 

 

LISTA DE PRESENÇA DA ____REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE PRESENÇA DA 32 REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

23/06/2016_ 

 

 

Conselheiros 
Entidade 

Representada 
Telefone/E-mail/Contato Assinatura 

Justificativa  

Ausência 

SOCIEDADE CIVIL     

Dora  Frequentador    

Priscilla Frequentador    

Salvator Frequentador    

Thomaz Frequentador    

     

     

 Entidade-IED    

Carla lam 
Entidade-

NESME 
   

     

TRABALHADOR     

Edson     

     

     

PODER PÚBLICO     

Eliana SVMA    

          

RicardoBessa 
Sec da 

Cultura. 
   

 
Estagiaria do 

parque 
   

OUVINTES     

     

     

     

     

     

     


