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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 

NOVE DE JULHO 

(Biênio 2016/2017) 
 

 

Local: Parque Linear Nove de Julho 

Data: 01/02/2017 

Horário: 10:00 

 

I. PAUTA: 

 Leitura e aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária, que foi realizada em 

Dezembro de 2016. 

 Informes Gerais 

 Moção de protesto ao cancelamento do mutirão de limpeza da margem da represa 

 Sugestões do conselho 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Leitura e aprovação da Ata da 29ª Reunião Ordinária, que foi realizada em 

Dezembro de 2016. 

 

A ata da reunião realizada dia 07 de Dezembro foi enviada via e-mail a todos os 

conselheiros, porém a administradora não conseguiu imprimir e se comprometeu a trazer 

na próxima reunião para que todos assinem. 

 

 Informes gerais 

 

- Conforme lista de presença, estavam presentes nesta reunião: Sociedade civil – Raffab 

Aja , Regina Paiva, Irina Hramzov e Mara Dualibi. Associações – Enorá (SBI) e Melander 

(MOGAVE). Frequentador - Armando Gomes e Agnaldo. Poder público – Joseane (SVMA) 

e subinspetor Laurindo (GCM). 

- O conselheiro Dino Mottinelli não veio por motivo de trabalho e o conselheiro Carlos 

Canassa por questões de saúde. 

- A administradora informou que o Rodrigo voltou a ser coordenador dos parques da zona 

Sul. 

- A administrador comunicou que solicitou a Suvis orientações sobre os carrapatos no 

parque e a mesma foi informada que se devia ao mato alto e que não poderiam passar 

pesticidas devido o parque se situar na área da represa e ter risco de contaminação. 



- A administradora perguntou se todos receberam o convite do Encontro de conselheiros 

que acontecerá no dia 11 de Fevereiro na Avenida São João. Todos confirmaram e a 

maioria se dispôs a ir, pois querem conhecer a nova gestão da SVMA. 

- Mara disse que encontrou um lagarto grande (Teiú) próximo ao portão da casa dela, a 

administradora disse que não tem problema trazer para o parque, pois faz parte da fauna 

do parque. Mara perguntou qual seria o procediemento, pois não tem como ela pegar 

porque é muito grande, a administradora perguntou ao inspetor Laurindo se a GCM pode 

recolher nesses casos e o inspetor respondeu que sim, é só acionar o 153 que eles 

recolhem qualquer animal silvestre. 

 

 Moção de protesto ao cancelamento do mutirão de limpeza da margem da 

represa 

 

A administradora lembrou que Melander ficou de se reunir com Raffab a fim de fazer a 

moção de repúdio ao cancelamento do mutirão de limpeza da margem da represa. 

Melander disse que é desnecessarrio fazer essa moção, uma vez que essa nova gestão 

tem feito vários mutirões na cidade e certamente não se oposicionará com um mutirão no 

parque, ou seja, não vê mais necessidade nesse documento e todos os conselheiros 

concordaram com o cancelamento desse documento. 

Raffab exibiu para os conselheiros um vídeo com imagens do mutirão de limpeza da 

margem da represa que realizou no dia 27/11. Levantou ainda a necessidade de mais 

atividades como essa para conscientização, os conselheiros questionaram se com 

atividades como essa o poder publico não se isentaria de fazer a manutenção da limpeza 

da represa e foi sugerido outros tipos de ações, como palestras e oficinas expositivas 

para conscientização ambiental. Raffab e Armando ficaram de ver como fazer para que os 

cartazes feitos no dia tivessem durabilidade maior, até para serem utilizados nessas 

atividades. 

 

 

 Sugestões do conselho 

 

Os conselheiros apontaram que o parque precisa ter mais sinalização, como de proibição 

de nadar na represa, pesca predatória e lixo na represa. Melander lembrou que no 

regulamento de uso do parque consta que é proibido nadar na represa, a administradora 

lembrou que não tem como impedir as pessoas de nadar na represa. Os conselheiros 

orientaram a mesma a providenciar sinalização, pois tem áreas muito perigosas na 

represa que representam sérios riscos de afogamentos. Inspetor Laurindo disse que 

pedirá apoio á GCM na questão de pesca predatória no parque. 

Conselheiros sugeriram mais lixeiras no parque, pois a quantidade que temos é 

insuficiente e não adianta falar para as pessoas jogar lixo no lixo se não tem lixeiras 

suficientes. 

Conselheiros sugeriram alguma atividade no parque em comemoração ao aniversário do 

parque em Julho. Apesar de ninguém saber com precisão que dia foi inaugurado o 

parque , porque não foi no dia Nove de Julho como sugere o nome do parque. A 

administradora ficou de verificar que dia foi a implantação do parque, mas deixou claro 

que não recomenda atividades no parque sem a estrutura minima para receber um 



grande número de frequentadores, que seria pelo menos banheiros, mas não descarta 

atividade de curta duração nesta situação. 

Raffab questionou a que pé anda o processo movido no Ministério público e Melander 

ficou de trazer para a próxima reunião o material que tem a respeito do processo. 

 

 

 Sugestão de pauta para próxima reunião 

 

– Melander disse que irá fazer exposição do processo da implantação do parque 

– Mandar por e-mail para todos o regulamento de uso do parque 

– Verificar a data de implantação do parque 

Os conselheiros não fizeram mais sugestões para a pauta da próxima reunião deixando 

em aberto, para futuros encaminhamentos caso sejam necessários. 

 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

 

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

da Silva Sousa encerrou os trabalhos da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do 

Parque Nove de Julho. A próxima reunião será realizada no dia 08 de Março de 2017 as 

10:00 no Parque Linear Nove de Julho. 

 

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

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, ___ de _________de 2017. 

 

Conferência: 

 

___________________________________ 

Joseane da Silva Sousa 

Administrador do Parque Nove de Julho 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________                                 __________________________ 

 

__________________________                                 __________________________ 

 

__________________________                                 __________________________ 


