ATA Nº 01/2016

15/03/2016

Ata de Reunião
Conselho Gestor

Data: 15/03/2016
Início: 08h00
Término: 10h30
Local:
Parque Burle Marx

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
Solicitante: Conselho Gestor Parque Burle Marx

Fone: 3746-7631

Endereço: Av. Dona Helena Pereira de Morais, 200 – Panamby.

Participantes:
- REPRESENTANTES FAB:
* Rafael B. Birmann ____________________________________________________________________
* Thiago C. Santos _____________________________________________________________________
* André S. Machado ____________________________________________________________________
- CONSELHEIROS GESTORES:
* Adriana Almeida N. Batista ___________________________________________________________
* Rosa Richter __________________________________________________________________________
* Luiz Augusto Thomaz _________________________________________________________________
* Valeria Inati ___________________________________________________________________________
* Mara Saad M. de Andrade _____________________________________________________________
- SUPLENTES:
* Junia Cicivizzo Ferreira ______________________________________________________________
* Maria Luiza Villares London __________________________________________________________
* Elisabete Oliveira Del Arco ___________________________________________________________
- ASSOSSIAÇÃO ESP. PARAISÓPOLIS:
* Cláudio Fernandes da Costa __________________________________________________________
- RESPRESENTANTES SVMA/DEPAVE/DPP:
* Andrea Lua Cunha Di Sarno __________________________________________________________
* Paulo Ricardo Garcia _________________________________________________________________

Continuação da Ata nº 06/2012

Inicio da Reunião: 8h20min
- Rafael inicia a reunião apresentando o parque e a gestão realizada pela Fundação Aron
Birmann.
- Tratativas sobre definições, conceitos e regimento interno do Conselho Gestor e
participações cívicas na gestão do parque;
- Rafael continua e apresenta o novo mapa do parque proposto junto ao novo zoneamento
da região.
- Debate sobre as formas de atuação e captação de recursos da Fundação Aron Birmann.
- Necessidade de promoção do modelo de gestão da Fab.
- Rosa comenta sobre a necessidade de se estudar demandas antigas e novas do conselho
gestor do parque. A importância de estudar e dar continuidade de projetos dos antigos
conselheiros do parque.
- Rafael fala sobre caso das pontes e ciclovias na marginal.
- Paulo Garcia e Andreia Lua chegam para a reunião como representantes do DPP.
- Paulo fala sobre a lista dos possíveis conselheiros gestores por parte do setor público, e da
dificuldade de participação dos mesmos nas reuniões de conselho.
- Rafael cita possíveis propostas e projetos para serem desenvolvidos no parque, jardim das
águas, passarelas de conexão, calçadão, dentre outros.
- Rosa abre um questionamento sobre as condições das nascentes e poços do parque e
entorno.
- Rafael trata novamente sobre a expansão do parque com o novo zoneamento e comenta
sobre o caso do terreno do estacionamento.
- Paulo fala sobre responsáveis do DEPAVE que poderiam participar das reuniões do
conselho gestor do parque.
- Luiz fala sobre sua atuação como conselheiro do meio ambiente, seu envolvimento na
chácará do jóquei e atuação no bairro.
- Rafael cita da necessidade de criação de projetos e curadoria cultural.
- Em debate, todos falam sobre potenciais de atividades para jovens no parque e projetos
integradores de classe.
- Rafael afirma a necessidade de ações imediatas de gestão voluntária.
- Definições dos curadores voluntários para os projetos do parque.
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- Discussão sobre possibilidade de captação de recursos e eventos no parque como
casamentos.
- Luiz fala sobre casos de compensação ambiental.
- Andreia fala sobre a importância do conselho gestor.
- Em discussão, definições das próximas reuniões horários e datas.
- Definição dos Diretores Curadores: Curadora Musical: Valéria Inati e Elisabete Del Arco /
Esportes: Cláudio Fernandes / Ambiental: Maria Luiza London / Relações Públicas: Luiz
Augusto Thomaz / Cultural: Rosa Richter, Mara Saad e Adriana Batista / Marketing: Junia
* Encerramento.

Término da reunião: 10h30min

Atividades a serem desenvolvidas
Descrição

Responsável

Data Limite

Cronograma das próximas reuniões

Thiago

06/04

Observações:
ANEXO MAPA EXPANSÃO DO PARQUE E CRONOGRAMA DAS REUNIÕES.
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