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ATA DA j4a REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR OÓPARQUE PREVIDÊNCIA - BIÊNIO 2015/2017
Local: Sala de reunião DGD - Parque Previdência
Data: 29/03/2017
Horário: 8: 1O às 9:30

I. PAUTA:
1. Calendário de reuniões;
2. Planejamento;
3. Reunião com Secretário Gilberto Natalini, ref. parceria com Carrefour.

11. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
1. CALENDÁRIO DE REUNiÕES

o

Calendário de 2017 para reuniões do Conselho Gestor foi definido como segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/Abril
9/Maio
13/Junho
11/Julho
8/Agosto
12/Setembro
1O/Outubro
14/Novembro
12/Dezembro

Agendamento e cancelamento de reuniões
semana, preferencialmente. Cancelamento
contato direto com todos os interessados,
dirijam ao Parque em vão, como ocorreu no

deverão ser feitos com antecedência de 1
"em cima da hora" deverá ser feito com
de forma a evitar que os conselheiros se
mês passado.

Um grupo de WhatsApp deve ser criado para facilitar a comunicação entre
conselheiros, principalmente quanto a questões imediatas. No caso da Âng
adicionar o Whatsapp do marido dela.
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--'2. PLANEJAMENTO
Parque não tem verba propna, portanto não tem metas também; a 'manutenção é
terceirizada e no momento não há contrato em vigor; Ismael e Valdeir são os únicos
funcionários que o Parque tem no momento, além do administrador e estagiário; há
contrato de segurança com 3 vigias durante o dia e 2 durante a noite; sem equipe de
limpeza ainda
A limpeza dos banheiros do parque está sendo providenciada,
pessoal do CECCO e ~
~
~ ~

prioritariamente,

pelo

A trilha tem sido vigiada através de rondas (são 6 pontos de ronda no parque, feitos de
1 em 1 hora).
Ângela destacou que com frequência os seguranças estão tão entretidos no celular que
não notam a circulação de pessoas. Rodrigo foi solicitado a chamar a atenção dos
seguranças sobre o uso indevido, excessivo, do celular em horário de trabalho.
Eliana sugeriu que seja criada uma lista de tarefas a serem verificadas
semana.

no final de

André sugeriu que seja feita escala de trabalho do final de semana e divulgado para
comunidade (mural de avisos).

3. REUNIÃO COM SECRETÁRIO SVMA
Uma carta será elaborada pela Conselheira Luciana para ser entregue ao secretário
Gilberto Natalini e deverá conter .informações sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•

t<

Renovação dos contratos de manutenção, manejo e limpeza (o contrato de
segurança terceirizada já foi renovado) desde outubro de 2016;
Urgente reforma da sede administrativa, interditada em janeiro de 2015;
Ampliação do número de banheiros na entrada do parque;
Conserto efetivo do sistema de iluminação do Parque;
Descaso com a reforma do PEV;
Provisão de material de limpeza básico;
Risco de acidentes para usuários;
Problemas graves no sistema de para-raios e aterramento do Parque.

A carta deve reiterar o que já consta no abaixo assinado e reforçar aspectos mais
graves, além qe agregar assuntos novos (como o risco de curto-circuito, identificado
em março/2017). Dados
abaixo assinado entregue: TIO 1.6019103, de 18/01/17,
encaminhado à Deize Perin (diretora do DEPAVE 5). A carta deverá ser anexada a
esta ata. .
Ângela deverá fornecer duas cópias do abaixo assinado entregue em janeiro. Uma
para ser anexada à carta e a outra para ser arquivada no parque (urgente).
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Irão à reunião de 31/03/2017: André, Eliana, Luciana e Rodrigo.

111.ENCAMINHAMENTOS

Nenhum.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho
Rodrigo 8. Cavalin encerrou os trabalhos da presente reunião.

Gestor, Administrador

Estiveram presentes à reunião os conselheiros:
André lanni / Conselheiro (Instituição)
Ângela Fernan es I Conselheira suplente ..
Eliana Ascar / Conselheira Titular
Luciana Frazão I Conselheira Titular
Mauro Soeiro / Conselheiro suplente
Rodrigo 8. Cavalin / Administrador do Parque

Ausentes à reunião os conselheiros:
Representante Secretaria da Educação.
Representante Funcionários
Rafael Luz / Conselheiro Titular
Sônia Maria da Silva Rezende / Conselheira Suplente
A assinatura de todos os presentes a esta reunião consta no ANEXO

1 desta ata.

São Paulo, 29 de março de 2017.
Conferência:

Rod i o 8. C valin
Ad in strador do Parque Previdência
Coor enador do Conselho Gestor
Assinatura dos Conselheiros presentes:

~(.4M

/7-'----..:;1:::::,
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São Paulo, 31 de Março de 2017

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

---,

---,

limo. Sr. Gilberto Natalini

---,
Secretário do Verde e do Meio Ambiente
--.-,

Ref.: Situação

precária

---,

do Parque Previdência

limo. Sr.

•

___

Vimos pelo presente solicitar vossa atenção quanto a situação precária em que se encontra o
Parque Previdência, conforme dezenas de ofícios encaminhados à esta Secretaria,
principalmente em 2015 e 2016, e abaixo assinado encaminhado em 18/01/2017 (TID.
16019103), destinado ao DEPAVE-S,aos cuidados da Diretora Deize Perin.

---:.

o referido abaixo assinado, com mais de 600 assinaturas, aponta as seguintes necessidades,
urgentes para o reestabelecimento

da normalidade do funcionamento do parque e adequado

atendimento de seus usuários:
•

Renovação dos contratos de manutenção, manejo e limpeza (o contrato de segurança
terceirizada já foi renovado);

•

Urgente reforma da sede administrativa, interditada em janeiro de 2015;

•

Ampliação do número de banheiros na entrada do parque;

•

Conserto efetivo do sistema de iluminaç.ão do Parque.

Acrescentamos que diante da falta de renovação do contrato de limpeza, o Parque se encontra
desprovido de materiais básicos como sacos de lixos. papel higiênico, papel toalha e material
de limpeza. O Conselho do Parque e o Grupo Escoteiros, que ocupa uma área do parque, já
realizou diversas campanhas para angariar materiais e recursos para pagamento de faxineira,
mas destaca que a SVMA / PMSPdeve ser responsável por fornecer, no mínimo, tais materiais

---1

enquanto o contrato não é reestabelecido.
~.
Quanto à manutenção, o Parque se encontra frequentemente

com a grama alta, árvores con

risco de cair, problemas na trilha que juntos se configuram como ameaça à integridade de seus
usuários, dentre outros. Destacamos que corte de grama e corte de uma árvore ameaçada de
cair foi realizado em Março, mas esta foi uma ação pontual, não havendo previsão de nova
manutenção.
Em março de 2017, houve vistoria técnica no sistema de para-raios e aterramento do Parque,
por técnicos do DEPAVE-l e DECONT-2,e novo.s e graves problemas foram descobertos: SPOA
em situação crítica, por total. degradação e deterioração dos equipamentos, colocando em
risco a vida dos funcionários e munícipes, conforme declara os relatórios. Além disso,"ª
situação implica em queima de equipamentos, sinistros dentro do prédio principal, falha de
aterramento, risco de vítimas fatais. Como destaca o relatório, situação do SPDA nunca antes
observada, exceto no caso "Praia do Sol". Destaca ainda que a substituição dos sistemas de
para-raios e aterramento é "necessária, urgente e importante".
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Além dos problemas

acima, existem outras demandas importantes

SVMA por diversas vezes em anos anteriores,
levantamento

planialtimétrico

neste parque, apontadas à

como a necessidade de conduzir um

da área do parque, melhoria do Posto de Entrega Voluntária

de

reciclávels (PEV), entre outros.
Como pode-se observar, o parque foi abandonado
a situação

é extremamente

pela PMSP nos últimos anos, e atualmente

precária, o que vêm impactando

Certos de vossa atenção, nos disponibilizamos

para fornecer

inclusive em sua frequência.
mais informações.

Atenciosamente

Conselho Gestor do Parque Previdência, abaixo assinados
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