
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO GESTOR
Data: 

Horário:

04/11/2014

17:00

Assuntos: Atividades do Conselho Gestor do Parque do Cordeiro Gestão 2014 - 2016 Elaborado por:  Olivia Costa

Endereço: Parque Municipal do Cordeiro - DEPAVE 5029

Rua Breves, 968 - Chácara Monte Alegre

Tel.: (11) 5524-5738

Conselheiros Titulares e Suplentes E-mail (s): Presença Segmento/Representação

Beatriz Nogueira abdulah@uol.com.br Presente Conselheira Titular

Olivia Costa oliviaa@uol.com.br Justificada Conselheira Titular

Marina Dick marinadick@gmail.com Presente Conselheira Titular

José David Wolf jwolf@uol.com.br Justificada Conselheiro Suplente

Robinson C da Silva rocasircarvalho@superig.com Presente Conselheiro Suplente

Maria de Fatima V Costa fatima.vc@terra.com Justificada Conselheira Suplente

Dionice de Jesus Soares Presente Conselheira Trabalhadores Tit.

Edmarcia Ribeiro Presente Conselheira Trabalhadores Sl

Inspetor Milton Lucio Sobrinho mlsobrinho@prefeitura.sp.gov.br Não contou pres. Conselheiro Titular GCM

Inspetora Marina Luzia da Silva mluziasilva@prefeitura.sp.gov.br Não contou pres. Conselheira Suplente GCM

Entidade

SAJAPE - Sociedade Amigos do Jardim Petropolis e Estados representada por 

Magna Carvalho - carvalhomagna@hotmail.com
secretaria@sajape.com.br Justificada

Patricia N Maximiuc patricianiza@prefeitura.sp.gov.br Presente
Administradora Parque e 

Conselheira SVMA

Waldeci Bento da Silva GCM - Ouvinte

Pedro Paulo Moretti
ppmoretti@hotmail.com 

pedro.moretti@daimler.com
Morador - Ouvinte

Assunto / Tema Entrada Prazo Inicial Observações

1. Bate Papo com Frequentadores - Conselheira Olivia propos que os 

Conselheiros 01 vez ao mês se revezassem para conversar com os 

frequentadores conhecendo suas demandas e trocando idéias. Os conselheiros 

presentes aprovaram a idéia e já que haverá a possibilidade de revezamento 

todos podem participar.

04/11/14 Não tem Sugestão de pré calendário

2. Contrato de Segurança - A administradora do Parque , Patrícia informou que 

o pregão /licitação para Contrato de Segurança/Parques está agendado para o 

proxímo 12/11/14, ás 10:30 horas. Caso não haja nenhum impedimento legal, a 

empresa vencedora deverá efetivar a equipe de vigilancia do P.Cordeiro no início 

de Dezembro/14, podendo se estender tal prazo em até um mes da data do 

pregão/licitação.                                                                                                                                                 

Em continuidade ao assunto de reuniões anteriores, pois o problema não foi 

resolvido.  A falta de vigilancia foi levantada pelo ouvinte/frequentador Paulo 

Santos e demais Conselheiros, visto que o Parque encontra-se sem a equipe 

desde 01/05/14 e os problemas vem se agravando a cada dia. Foi informado que 

a representante do CONFEMA entregou  documento sobre o Processo de 

Licitação da Vigilancia de nº 2013-0.164.017-0 e provavelmente em Novembro/14 

já teremos a licitação e contratação de uma empresa de Vigilancia 

restabelecendo a equipe do Parque do Cordeiro. Os conselheiros decidiram que 

reiterarão as solicitações anteriores sobre as providencias para se restabelecer a 

vigilancia e consequentemente a reabertura da Ala Oeste. 

03/06/14 04/11/14 Informar o resultado e conf.

3. ALAPAPATO - Patricia informou que após reunião ocorrida em 27/10/14,com 

os representantes da ALAPAPATO, ficou acordado que as intervenções no 

Parque terão início em 02/02/2015, com previsão de 30, 45 dias, caso não ocorra 

nenhum imprevisto. Disse ainda, que há previsão de se fazer um evento para 

inauguração prevista para Março/2015. Conselheira Beatriz propos fazer uma 

apresentação de dança com um casal em que um deles é cadeirante.

04/11/14 REGISTRO

4. Apresentações no Parque - Patricia informou que acontecerão no Parque 

apresentações de Dança do Ventre (02/11 e 14/11) e Jam no Cordeiro (23/11). O 

Parque está aberto a atividades culturais, principalmente aos finais de semana, e 

é uma demanda dos frequentadores. O Conselheiro Robinson informou que 

conhece uma dupla sertaneja de raiz, vai verificr a possibilidade de se apresentar 

no Parque.

04/11/14 REGISTRO

5. Aparelhos de Ginástica - O ofício não foi encaminhado e o assunto não 

constou na reunião. Paulo Santos, frequentador do Parque solicitou 

esclarecimentos de quando os aparelhos serão consertados ou repostos, pois o 

Parque está sem esses equipamentos há cerca de 02 anos. Por orientação da 

Sra Delma representate de SVMA  devemos oficializar a situação e cobrar o 

retorno dos equipamentos e sua manutenção permanente ao DEPAVE/SVMA. 

Ficou acordado que seria elaborado um texto e encaminhado ao DEPAVE 5, pela 

Administradora com memorando e TID para acompanhamento.

07/10/14 04/11/14 Elaborar Ofício                     

6. Monitoramento pela GCM - o GCM Elias Pinto sugeriu que o Parque tivesse 

monitoramento da GCM, para tanto orientou os conselheiros para que entrem em 

contato com o Inspetor de Plantão da "cabine sul" pelo telefone 3396-5965 para 

conhecer o programa de monitoramento e solicitar que seja implantado no Parque 

do Cordeiro

07/10/14 04/11/14 Fazer Contato

7. GCM- O GCM Walderci da Silva informou que os GCMs realizam a chamada 

"atividade complementar". Através dela trabalham oficialmente para GCM nos 

dias de folga, prestando serviços á municipalidade. Sugeriu que o CG encaminhe 

pedido para SVMA solicitando a presença dos GCMs no Parque. Disse ainda que 

a GCM poderá fazer algumas atividades no Parque como apresentação da 

Banda, Canil, Palestra sobre Drogas, etc.

04/11/14 Fazer Contato

8.Food Truck - C. Beatriz solicitou aos demais participantes sobre a possibilidade 

do C. David trazer ao Parque sua food truck juntamente com uma apresentação 

cultural. Os conselheiros presentes disseram que a princípio concordam, desde 

que NÃO haja divulgação nos meios de comunicação a fim de não atrair muitas 

pessoas ao Parque em virtude da incomodidade de transito, lixo gerado que traria 

ao entorno. Poderá ser um evento teste para a aprovação ou não de eventos 

deste tipo. Caso o evento seja aprovado, a Administradora informou que SVMA 

faz um termo de responsabilidade que deverá ser seguido, assim como 

ajustes/detalhes para a realização do evento.

04/11/14 REGISTRO

9. CET - O ouvinte Pedro Paulo perguntou se houve resposta quanto as 

solicitações feitas pelos CGS 2010/2012 e 2012/2014, sendo informado que não 

houve nenhuma resposta. A C.Beatriz verificará junto a SACMA a possibilidade 

desta associação fazer uma denúncia a Rede Globo para veicular no jornal 

matinal.Adm. Patricia pediu que C.Beatriz verificasse junto ao Subprefeito a 

instalação de lombada na R. Breves em frente a entrada. A C. Marina 

complementou sugerindo uma camera que capte as placas dos carros que 

entrarem na contramão da Rua Breves e não concorda com a instalação de 

lombada fisíca em frente ao Parque. Lombada eletronica tem seu apoio.

Vide Atas Anteriores 04/11/14 Aguardando

10. Diversos - Regimento Interno encaminhado a SVMA para publicação em 

DOSP, pois aprovado em votação da maioria dos Conselheiros Presentes na 

reunião de 07/10/14.                                                                                                         

Representantes confirmados para serem representantes do Poder Executivo pela 

GCM, são eles Inspetor Milton Lucio Sobrinho titular e suplente Inspetora Marina 

Luzia da Silva.

04/11/14

Proxíma Reunião Ordinária Parque do Cordeiro - 02/12/14 ás 17:00 horas.       

Local: Administração do Parque 
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