DEPARTAMENTO DE PARQUES E AREAS VERDES

Divisão Técnica de Gestão de Parques – DEPAVE-5
Parque Cidade de Toronto

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO
PARQUE CIDADE TORONTO
(Biênio 2017/2019)
Local: Sede do Parque Toronto
Data: 08/08/2017
Horário: de 17h00min horas às 18h50min horas
I. PAUTA
. Do horário das reuniões ordinárias – Visando adequação ao horário de
fechamento do parque, o horário das reuniões fica alterado para: inicio às
16h30min horas e término às 18h00min horas; sempre às segundas terçasfeiras de cada mês.
. Das secretarias parceiras - A primeira secretaria a ser convidada será a
Secretária da Cultura, o convite conforme determinado em ata anterior será
efetuado a partir da 3ª reunião ordinária. O objetivo será, ao menos,
retomar o “Bosque de Leitura”
. Da PL 367/2017 –O acompanhamento das audiências públicas relativas
á PL 367/2017 continuam sendo efetuadas pela Conselheira e Secretária
Márcia Cabral que informou aos demais conselheiros estar ainda o processo
bastante obscuro e confuso, ressaltando ainda que na semana da segunda
audiência pública, a câmara foi tomada por ativistas e estudantes;
ocasionando inclusive a paralização da mesma por mais de 24 horas.
. Do Evento previsto para setembro – O Conselheiro Fernandez
acompanhou a visita do Cônsul do Canadá ao parque e colocou os demais
conselheiros a par dos estudos para a festividade de aniversário do Canadá,
previsto para setembro, devendo ocorrer em paralelo ao evento no Parque
Ibirapuera. Foram levantadas as possibilidades de: concurso de fotografia
com premiação, venda de álbum fotográfico, Corrida e apresentação
Musical.
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II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
Participaram da reunião os conselheiros: Márcia Cabral, Emiliano Ferrari,
Paulo Fernandez, Teresa Aliberti, Célio Cesar, o funcionário do parque Sr.
Alberto e a Administradora do Parque Patrícia Felipe.
Novamente o Conselho debateu sobre a falta de zeladoria e manutenção
do Parque Toronto, lembrando que a data final passada para o corte de
grama não foi cumprida. Será este item motivo de solicitação por ofício e se
for o caso visita do Conselho à Prefeitura.
O regimento interno do parque, bem como o regulamento de uso da
churrasqueira, serão revistos e se necessário redefinidos na próxima
reunião.

III.ENCAMINHAMENTOS
- Solicitar informação – por ofício – quanto ao corte de grama e demais
reparos.
Nada mais havendo a tratar, a administradora do parque e o conselho
encerraram os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do
Parque Toronto. A próxima reunião será realizada no dia 12 de setembro de
2017 às 16h30min horas.

Os presentes assinam a lista disposta no ANEXO 1.

São Paulo, 8 de agosto de 2017.

