
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL PRAIA DO SOL. 
   

 
ATA DA ( n°2 ) REUNIÃO ORDINÁRIA (ou Extraordinária) DO CONSELHO 

GESTOR DO PARQUE Praia do Sol. 
(Biênio 2016/2018) 

 

 

Local: Administração do Pq. Praia do sol 

Data: 23/02/2017 

Horário:14:00  

 

I. PAUTA: 

 

 Leitura e aprovação da Ata da (n°2) Reunião Extraordinária, realizada em 23 de 

Fevereiro de 2017. Tema: Comidas de rua nos Parques 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião:  Aquisição de Banheiros Químicos 
para o Parque, Doação e Patrocínio para o Parque do comércio local, 
Articulação com o pessoal da Secretaria da  Educação para a realização de 
grupos de monitoria ambiental, Reativação e Utilização dos Quiosques para uso 
Ambiental ou cultural, Criação do Regimento interno para o conselho.  
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

   

 

A ata da (n°2) da reunião Extraordinária do dia 23 de Fevereiro de 2017 foi lida e não foi 

aprovada por falta de quórum.  

 

 

 

 Informes gerais 

 

       Nesse dia foi marcado uma reunião extraordinária para deliberação da 

proposta da Secretaria do Verde e Meio Ambiente sobre “Comidas de rua nos 

Parques”. 

       Dentro dessa proposta está um decreto e chamamento público para os que 

tiverem interesse em comercializar alimentos no interior do parque, seja ele em 

carrinhos móveis de comida, mais simples, até caminhões mais estruturados os 

chamados “food trucks”, esses interessados fariam a inscrição para que 

concorressem a um das vagas dessa proposta. 

      Dessa forma foram enviados emails a todos os integrantes do conselho 

gestor, para que tomassem ciência da pauta de reunião e da data e hora que a 

mesma ocorreria. No entanto somente a Sr. Sandra Campeão o Sr. Luiz Carlos 

de Carvalho e o administrador do Parque Patrick Menezes de Oliveira 



compareceram a reunião. Os demais sendo eles a Sr. Arlete informou não ter 

recebido o email e por isso não compareceu, o Sr. Bruno Ribeiro represente dos 

funcionários, já não pertence ao quadro de funcionários do parque e os demais 

não informaram o motivo do não comparecimento. Sendo assim não houve 

quórum suficiente para a deliberação a deliberação do assunto, porém aos que 

estavam presentes foram repassas as informações necessárias e ouvida a 

opinião dos mesmos. Sem mais para o momento.         

 

 

 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião 
 

Foi sugerido pelo(a) conselheiro(a ) Sandra Campeão e  Sr. Luiz Carlos de 
Carvalho a discussão do(a) :  Aquisição de Banheiros Químicos para o Parque, Doação e 
Patrocínio para o Parque do comércio local, Articulação com o pessoal da Secretaria da  
Educação para a realização de grupos de monitoria ambiental, Reativação e Utilização 
dos Quiosques para uso Ambiental ou cultural, Criação do Regimento interno para o 
conselho. 

 
 e/ou 
 
 

Foi decidido pelos presentes entre os conselheiros que os pontos: Aquisição de 

Banheiros Químicos para o Parque, Doação e Patrocínio para o Parque do comércio 

local, Articulação com o pessoal da Secretaria da  Educação para a realização de grupos 

de monitoria ambiental, Reativação e Utilização dos Quiosques para uso Ambiental ou 

cultural, Criação do Regimento interno para o conselho,  não discutido(s) nessa reunião 

será (ão) discutido(s) na próxima reunião. 

 

 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador(a) Patrick 

Menezes de Oliveira encerrou os trabalhos da ___(n°2 )___Reunião Ordinária (ou 

Extraordinária) do Conselho Gestor do Parque Praia do Sol. A próxima reunião será 

realizada no dia 23  de Março  de 2017  as 14h00 na Administração do Parque Praia do 

Sol. 

 

 

 

 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante 

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, ___ de _________de 201___. 

 



 

Conferência: 

 

_____________(assinatura)___________ 

Nome do Administrador 

Administrador do Parque ________________ 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 



 


