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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL CASA MODERNISTA 
 

   

 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 

CASA MODERNISTA. 
(Biênio 2016/2018) 

 

 

Local: Rua Santa Cruz, no  325, Vila Mariana, CEP 04121-000 

Data: 26 de outubro de 2017 

Horário: 14h00 até 16h00. 

 

I. PAUTA: 

� Leitura e aprovação da ata da 16ª Reunião Ordinária,  

� Informes Gerais: Especialista em Bambu 

� Item 01: Revisão do Regimento Interno do Conselho Gestor do Parque. 

� Item 02: Reuniões Ordinárias e extraordinárias em 2017. 
� Item 03: Representantes do poder público no conselho gestor. 

� Item 04: Fios Elétricos 

� Item 05: Segurança e utilização de GLP. 

� Item 06: Cronograma de eventos no parque em 2017 
 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 
 
 

� Informes gerais 

 

• A Sra. Sarita apresentou o s.r. Kimio, especialista em bambu. Apresentou 

diversos produtos e explanou suas experiências e as vantagens na 

utilização do bambu. O s.r. Kimio se disponibilizou para repassar seus 

conhecimentos para cursos voltados para o público infantil.  

 

 

 

 

� Item 01: Revisão do Regimento Interno do Conselho Gestor do Parque. 

O s.r. João Luiz Corbett, questionou a revisão do regimento interno do conselho 

gestor. Observou que faltavam itens que considera importante. Diante da exposição, o 

coordenador do Conselho Gestor concluiu que o ocorrido deve ter sido por conta da 

utilização de uma versão não atualizada, e solicitou que o s.r. João Luiz Corbett enviasse 

por e-mail a última revisão do regimento interno realizado. Foi agendada com os 

presentes, uma reunião especifica para a discussão do regimento interno, no dia 23 de 

novembro, ás 14h00. 



  

Item 02: Reuniões Ordinárias e extraordinárias em 2017. 

 Foi aprovado pelos presentes o cronograma das reuniões até o final do ano de 
2017. 

• 30 de novembro: 18ª Reunião Ordinária 

• 14 de dezembro: 19ª Reunião Ordinária 
  

� Item 03: Representantes do poder público no conselho gestor. 

 

O coordenador do Conselho Gestor foi questionado sobre a presença dos demais 
representantes do poder público no conselho gestor do parque. Ficou de trazer um 
posicionamento na próxima reunião.  

 
 

 
� Item 04: Fios Elétricos  
O s.r. João Luiz Corbett manifestou descontentamento porque, de acordo com sua 

avaliação, um equipamento utilizado pela segurança do parque foi avariado devido ao 

péssimo estado da fiação elétrica que sai do Museu Modernista e vai para as edículas 

situadas no fundo do parque. Comentou ainda que a SVMA tem de tomar uma atitude 

com relação a esta situação visto que, conforme informação da representante do Museu 

Modernista, a Sra. Sarita Pinheiro Pina, nada será feito no momento e que em sua 

opinião, a fiação poderá provocar incêndio no parque. O s.r. Fábio Shindi frisou 

novamente que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) esta fazendo de tudo que 

lhe é permitido, e que não possui poderes legais para intervenções em estruturas que não 

estão sob sua responsabilidade, conforme descrição do acordo da Secretaria Municipal 

da Cultura (SMC) firmado com a SVMA. O coordenador do conselho reforçará uma 

resposta do oficio enviado para SMC em fevereiro de 2017. 

 

� Item 05: Segurança e utilização de GLP. 

O conselheiro João Luiz Corbett relatou que em visita ao parque, observou que na 
edícula utilizada como cozinha pelo Grupo Escoteiro Tacaúnas havia panelas sobre o 
fogão. Sendo que, a utilização de equipamentos que gerem combustão dentro das 
dependências de estruturas da SMC não é permitida, solicitou aos seguranças de SVMA 
que fossem verificar e estes disseram que nada poderiam fazer, pois se trata de área de 
responsabilidade da SMC. Ainda de acordo com o s.r. João Luiz Corbett, não quiseram 
nem mesmo servir de testemunhas. Os seguranças disseram que iriam avisar a 
segurança do museu para que estes verificassem o ocorrido. O s.r. João Luiz Corbett não 
podendo aguardar, ficou de comunicar o fato à Sra. Sarita Pina, tendo feito por e-mail. O 
s.r. João Luiz Corbett solicitou que SMC mantenha vigilância na área dos escoteiros 
sempre que houver reunião dos mesmos. 

 
 
 
� Item 06: Cronograma de eventos no parque em 2017 

 

Foi solicitado ao presidente do conselho Sr. Fabio Shindi, que informasse na 
próxima reunião, se a SVMA recebeu e/ou está analisando qualquer evento a ser 
realizados no parque, nos próximos noventa dias. Lembraram todos que, de acordo com a 
lei e o regulamento do parque o conselho deve receber e analisar toda e qualquer 
solicitação de evento no parque e emitir sua opinião.  
 



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

Shindi Oya encerrou os trabalhos da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do 

Parque Casa Modernista. A próxima reunião será realizada no dia 30 de novembro de 

2017 as 14h00, no Parque Casa Modernista. 

 

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

como ANEXO 01 desta Ata. 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2017. 

 

Conferência: 

________________________ 

Fábio Shindi Oya 
Administrador do Parque Casa Modernista 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________ 

Sarita Pinheiro Pina 

 

__________________________ 

Sandra Neaime 

 

__________________________ 

João Luiz Corbett 

 

__________________________ 
Renato Carbone Júnior 




