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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL PREVIDtNCIAVERDE E MEIO AMBIENTE

ATA DA 15 a REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DO PARQUE PREVIDÊNCIA - BIÊNIO 2015 I 2017

Local: Sala de reunião DGD - Parque Previdência
Data: 11/04/2017
Horário: 8:00 às 9:30

I. PAUTA:

1. Comunicação;
2. Situação atual do Parque;
3. Calendário de eventos do Parque;
4. PEV.

11. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR

1. COMUNICAÇÃO

-_ ' Foi confirmada as formas de comunicação de reuniões:

• Comunicação de agendamento de reunião com 1 semana de antecedência, via
e-mail para os Conselheiros e via mural para Comunidade, bem como
cancelamento com antecedência;

• Para situações emergenciais, um grupo de WhatsApp será criado. Para Angela,
usar o contato do WhatsApp do marido. Para Mauro, fazer contato direto pois
ele não tem WhatsApp.

2. SITUAçAOATUALDOPARQUE

Rodrigo informou que está em andamento a elaboração dos termos de licitação para
serviços de limpeza.

A manutenção dos banheiros continua sendo feita pela equipe do Cecco e aos
sábados, pelos Escoteiros. Domingo é um problema porque não tem _quem faça a
manutenção, o que deixa a situação bastante crítica neste dia.

A conselheira Luciana perguntou se a SVMA pretende colocar o Parque Previdência na
lista dos parques a realizarem mutirão com apoio da Prefeitura, mas "nosso" parque
ainda não está em nenhuma lista ou apresenta condições tão precárias que justifique,
conforme explicado pelo Rodrigo. A conselheira sugeriu, portanto, que o Conselho
organize um mutirão e convide a comunidade a ajudar na limpeza e manutenção do
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parque, o que foi bem recebido por todos os presentes, com inclusão de pequenas
obras civis em busca de reativar a sede da administração.

Uma lista preliminar de atividades foi elaborada para o rnutirão:

• Corte de grama interna;
• Lavagem do muro do parque, na rua Pedro Pecinini;
• Remoção de galhos secos caídos sobre árvores (quebra e queda decorrente de

ventanias);
• Limpeza dos banheiros;
• Manejo da trilha;
• Manutenção dos brinquedos;
• Obras na sede da administração;
• Revitalização da horta e jardim de ervas medicinais.

Antes do mutirão, uma lista mais detalhada deverá ser elaborada, bem como tratativas
para organizar o mutirão. Contatar a Prefeitura Regional para obter apoio, inclusive
com equipamentos e pessoal.

Rodrigo informou que há três "bases" que prestam serviço de obra civil para os
parques da cidade, mas com os cortes realizados pela Prefeitura no orçamento, esses
serviços serão encerrados em 17/04/17. Rodrigo tentará que ainda nesta semana
serviços mais pesados, de estabilização da estrutura, sejam feitos. Rafael se
disponibilizou a ajudar conforme possível.

o Conselho André colocou que a situação do parque vem ficando cada vez mais crítica
e que não podemos mais esperar que a Prefeitura faça alguma coisa pelo parque.
Sugere que um "conselho paralelo" seja montado com empresas locais para que estas
ajudem nas demandas do parque, em troca de publicidade. Para tanto, faz-se
necessário buscar parceiros (empresas e comunidade), divulgar a situação e agendar
reunião no Auditório do DGD. Mas antes é preciso falar com a SVMA.

Para tornar mais interessante as trilhas, identificar as árvores e listar as espécies de
pássaros que podem ser vistos.

O mutirão será realizado em meados de Maio (sugestão 20/06) e, se necessário, em
junho também. A Prefeitura regional deverá ser contatada, bem como o Carrefour, em
busca de apoio, materiais e equipamentos.

3. CALENDÁRIO DE EVENTOS

Os Escoteiros já tem previsão de duas festas em apoio ao Parque, conforme a festa
realizada no ano passado, cuja renda foi revertida para o Parque e o grupo Escoteiros.
Datas:

• Festa Junina: 03/06
• Festa da Primavera: 23/09

4. PEV
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Rodrigo explicou que domingo é o dia mais movimentado do parque e que gostaria de
poder contar integralmente com a equipe de segurança para suas atividades padrão;
portanto sugere que o portão do PEV seja fechado aos domingos e o acesso a esta
área seja feito pelo portão principal, de forma que o segurança que normalmente fica
no PEV permaneça no parque nas áreas mais utilizadas pela comunidade.

o Conselho concordou de forma unânime.

111.ENCAMINHAMENTOS

Nenhum.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador
Rodrigo B. Cavalin encerrou os trabalhos da presente reunião.
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André lanni I Conselheiro (Instituição) ""'-- IJ/' I

Eliana Ascar I Conselheira Titular " / .•-'"
Luciana Frazão I Conselheira Titular ~~ ~d:)
Mauro Soeiro I Conselheiro suplente &~~
Rafael Luz I Conselheiro Titular .--: ~
Rodrigo B. Cavalin I Administrador do ~í .
RodrigoXXXX/estagiário C"-~~I\.,... ~lL\) A
Sílvia XXXX I Representante do CECCO (S~Vy, ~ -

Estiveram presentes à reunião os conselheiros:

Ausentes à reunião os conselheiros:

Representante Secretaria da Educação.
Representante Funcionários
Sônia Maria da Silva Rezende I Conselheira Suplente
Ângela Fernandes I 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:

Ror go . avalin
Administrador do Parque Previdência
Coordenador do Conselho Gestor

ATA 8" REUNIÃO CONSELHO GESTOR PARQUE PREVIDÊNCIA - Página 3 de 3



-::;::zs -.

-I

74

, SAOPAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE --.'

VERDE E MEIO AM81ENTE

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL PREVID~NCIA
--.'

--.,

."
ANEXO 1

LISTA DE PRESENÇA DA}4° REUNIÃO ORDINÁRIACONSELHO GESTOR --.'

1~'!11/04/2017
--.'

--.,
Entidade TelefonelE- Justificativa

Conselheiros Assinatura --.,

1 Representada mail/Contato Ausência
I------r- "SOCIEDADE CIVIL

André lanni Entidade q'~~~~\{L{q I u-. ..

Rafael Luz Titular ~ ~ (~Z \s? I
J::tii? =-- ~)l "v - -- )

Eliana Ascar Titular q~qSb~ ~CG--- -- ..

Luciana Frazão Titular '1G4:ZJ, OJ,+t ~JJJ.~.
-- ..

Mauro Eduardo Soeiro Suplente 312.1'~5(~S) 32.CJ2>"G ~,2.(eo,J~.) /----'::> -- ..-
! Angela C. Fernades Suplente / ,/
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