CONSELHO GESTOR DO PARQUE IBIRAPUERA
ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA
(Biênio 2017/2019)
Local: Parque Ibirapuera, prédio da UMAPAZ (portão 7A)
Data: 13/06/2018
Horário: 18h30min
I.
●
●
●
●

PAUTA
Eleição da secretaria do conselho
Situação do ofício que pede providências acerca da ciclovia
interna
Manifestação a respeito do termo de cooperação para
construção do cachorródromo
Avaliação do edital de concessão do parque e do ofício enviado
ao CADES

II.
●

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
Eleição da secretaria do conselho
Em função da vacância da vaga de 1o secretário, foi realizada
votação para escolha de novo representante para a posição. A
conselheira Claudia Vacilian Cahali se apresentou como candidata,
destacando sua disposição e empenho em cumprir com as demandas
da função. Tendo recebido, de outros conselheiros, manifestações de
apoio decorrentes da sua atuação em outros conselhos participativos e
do conhecimento do funcionamento de órgãos municipais relevantes
para o conselho gestor do Parque Ibirapuera, Claudia foi eleita por
unanimidade entre os presentes e assumiu como 1a secretária.
Situação do ofício que pede providências acerca da ciclovia
interna
A administração do parque não trouxe ao conselho a posição
atualizada do ofício 002/2018, de 10 de janeiro de 2018, em que é
solicitado ao DEPAVE-1 que submeta à CET solicitação de
implementação de melhorias na ciclovia interna do parque.
●

Manifestação a respeito do termo de cooperação para
construção do cachorródromo
O representante da administração do parque, Thales Vinicius
Ferreira de Souza, ficou de verificar se o acesso ao processo
correspondente é restrito a funcionários da prefeitura. Em caso positivo,
ele fará chegar ao conhecimento dos conselheiros os detalhes.
●
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Avaliação do edital de concessão do parque e do ofício enviado
ao CADES
O representante da administração do parque, Heraldo Guiaro,
destacou pontos relevantes do edital de concessão e reforçou a
importância de todos os conselheiros estarem cientes da essência do
documento. Thobias Furtado, representante do Parque Ibirapuera
Conservação, ilustrou mudanças relevantes ocorridas em relação à
primeira versão do edital, em particular a retirada do viveiro
Manequinho Lopes do escopo e a consequente transferência de área
destinada à instalação de atrativos para as proximidades do portão 5.
Por fim, o conselho gestor decidiu encaminhar 2 ofícios, um para o
CADES e outro para o gabinete do prefeito, solicitando a convocação
de reunião extraordinária do CADES para discussão do edital de
concessão e manifestação quanto ao ofício 003/2018, de 16 de abril de
2018, em que o conselho gestor do Parque Ibirapuera formaliza a
necessidade de um plano diretor prévio à concessão. Apenas o
coordenador do conselho gestor votou contra o encaminhamento dos
referidos ofícios.
●

Nada mais havendo a tratar, o representante da administração
do parque, Heraldo Guiaro, encerrou os trabalhos da 171ª. Reunião
Ordinária do Conselho Gestor do Parque Ibirapuera às 20h30min.
Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de
Presença, constante como ANEXO 1 desta Ata.
_____________________________________
Heraldo Guiaro
Representante da Administração do Parque Ibirapuera
_____________________________________
Claudia Vacilian Cahali
1a secretária
_____________________________________
Juliano Adolfo Fenólio
2º secretário
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