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PREFEITURA
SECREJARIA

DO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO

DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL PREVID~NCIA

ATA DA 17

a

REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO GESTOR DO PARQUE PREVIDÊNCIA .; BIÊNIO 2015,/2017
Local: Sala de reunião DGD - Parque Previdência
Data: '04/07/2017
Horário: 8:00 às 9:30
I. PAUTA:
1. Mutirão realizado em Maio
2. Festa Junina
3. Contratos de manutenção
4. Rodovia Raposo Tavares

11. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
1. Mutirão
Os resultados do mutirão, realizado em Maio, foram discutidos e são resumidos nos
itens a seguir:
• Compareceram

ao mutirão cerca de 20 moradores da comunidade do entorno do

parque e algumas crianças, bem como membros do Grupo Escoteiros;
• Diversos itens- de limpeza e higiene foram doados. Este material durou cerca de
um mês e meio (os últimos itens estão sendo usados agora);
• As áreas cuidadas
playground

vizinho

durante

o mutirão foram:

ao PEV (remoção

PEV (limpeza

de folhas secas),

e organização),

playground

principal

(remoção da grama cortada durante a semana), horta (recolocação de prismas de
concreto para delimitar canteiros), composteira atrás da arquibancada

(retomada

da compostagem), parte alta do parque (remoção de folhas secas);
• A Prefeitura cedeu um caminhão para dar apoio ao mutirão, que foi lotado com
folhas secas. Era necessária uma segunda viagem, que ficou combinada para
segunda-feira, mas o caminhão não retomou,
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Festa Junina em apoio ao Parque Previdência
A Festa Junina organizada pelo Grupo Escoteiros foi realizada em 03/06. Porém, o
Conselheiro Rafael não pode participar da reunião de 04/07/2017 para reportar os
resultados, que serão discutidos na próxima reunião.

3. Contratos de manutenção

o

administrador do Parque, Hodrigo, informou que a SVMA elaborou um edital para

contratação de empresa para realizar "Manejo Volante" - a estratégia da SVMA é ter um
contrato único que atenda às necessidades de diversos parques (corte, roçagem e
zeladoria). Entretanto o edital foi impugnado pelo TCM sob alegação de que o edital não
considerava a indicação de Químico responsável pela zeladoria (para atividades
associada a limpeza de banheiros), o que parece desnecessário aos Conselheiros
presentes na reunião, além de postergar ainda mais o manejo que já sofre há mais de 8
meses com a falta de pessoal especializado.
O contrato de segurança está garantido até o final do ano.
Os conselheiros devem elaborar carta à SVMA solicitando retorno ao ofício que foi
encaminhado ao Sr. Secretário Gilberto Natalini meses atrás, sobre a situação do
parque.

4. Rodovia Raposo lavares
Em 07/06/2016

houve uma tentativa da PMSP, via Subprefeitura

do Butantã, de abertura da

rodovia Raposo Tavares para acessar a rua Benjamim Mansur e através desta "facilitar" o
acesso ao bairro, sob alegação de que a SVMA havia pedido tal rnodificaçào nas vias para
melhorar o acesso ao Parque Previdência. A comunidade foi ao local e, através de contato da
conselheíra Luciana com o Subprefeito Paulo Sapienza, a abertura da via foi evitada.
I

A conselhelra
necessidade,

também

fez contato

com a administração

do Parque,

que desconhecia

e que por sua vez questionou a SVMA, que também desconhecia

tal

a solicitação

mencionada pelo Subprefeito.
O problema foi solucionado

através de reunião presencial com o Subprefeito. e membros do .

. conselho do parque e da comunidade, onde este prometeu que não fará alterações nos acessos
ao bairro, especialmente

na rua Benjamin Mansur e Pedro Peccinini, dando sua palavra como

compromisso.
Os conselheiros discutiram a visitação do parque e avaliaram que esta não deve ser aumentada
pois é considerada

adequada

ao porte e equipamentos

do parque,
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momento em que falta verba na SVMA para atendimento de todas as necessidades do parque, o
. que implica numa certa degradação dos serviços prestados e das instalações do parque, que
continua,

por exemplo, sem sede administrativa

desde 2015, com banheiros em quantidade

inferior à necessária e acessibilidade comprometida por falta de obra para adequar à legislação.
Portanto, nesse momento, o parque não tem condições de bem atender qualquer aumento na
visitação normal do parque.
Os conselheiros devem elaborar carta à SVMA, questionando a iniciativa de abertura da rodovia
Raposo Tavares apontada pela prefeitura regional como solicitação da SVMA

111.ENCAMINHAMENTOS

- O Jequitibá foi dado como morto pelos agrônomos da SVMA, em função de ataque de
brocas e cupim. O manejo desejado é de manutenção do tronco, como testemunho de
um Jequitibá

centenário

como material a ser utilizado em atividade

de educação

ambiental, com remoção dos galhos, para evitar queda sobre os usuários da trilha. Três
mudas de Jequitibá serão plantadas na trilha. O TIO do processo é 165.521.68.
. administrador do parque deve solicitar.a

O

remoção dos galhos e providenciar o· plantio

das mudas, tão logo seja celebrado o contrato de "Manejo Volante".
- A SUVS esteve

no parque para verificar

a existência

de carrapatos,
,

conforme

comunicado por um morador do bairro, mas não encontrou nenhuma evidência.
- O Conselho Gestor deve elaborar 2 ofícios previstos acima (ref. Item de pauta #3 e #4),
a saber, um primeiro ofício para a SVMA pedindo informações sobre o encaminhamento
dos problemas do parque relatados no documento entregue ao secretário Natalini , e um
segundo ofício para

a SVMA.

solicitando esclarecimentos

e os motivos da tentativa de

\

abertura do acesso da rodovia Raposo Tavares.
- O Conselho Gestor deve elaborar ofício de encaminhamento das atas para o OPP

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gesto!", Administrador Rodrigo
B. Cavalin encerrou os trabalhos da presente reunião .

.
L~/~naJFrazão

/ Conselheira Titular

~.~~~
Rodriqo B. Cavalin / Admini~dor

.

do Parque
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Rodrigo Santiago I estagiário

Ausentes à reunião os conselheiros:
Representante Secretaria da Educação.
Representante Funcionários
Sônia Maria da Silva Rezende I Conselheira Suplente
Ângela Fernandés I Conselheira suplente.
Mauro Soeiro I Conselheiro suplente
Rafael Luz I Conselheiro Titular
Sílvia I Representante do CECCO

A assinatura de todos os presentes a esta reunião consta no ANEXO 1 desta ata.
São Paulo, 04 de julho de 2017.
Conferência:

Rodri

avalin

"

Administrador do Parque Previdência
Coordenador do Conselho Gestor
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