Reunião do Conselho Gestor
Data: 29 de Setembro de 2014
Pauta:
-

Acidente ocorrido em 30 de Agosto de 2014
Cobrança da comunidade pelo conselho gestor
Entrega dos Certificados de Posse do Conselho Gestor
Assinatura dos Termos de posse
Regimento Interno
Definir as datas das Reuniões

Estiveram presentes na Reunião:
Fernanda Cristina Silva de Campos Luiz- Coordenadora do Conselho Gestor
Gilberto Geron- Conselheiro Titular
João Batista Mazzini- Conselheiro Titular
Giovanni Tedesco- Conselheiro Titular
Gláucia Mendonça Prata- Conselheira Suplente
Rosana Ferreira Altafin- Convidada
Faltas justificadas: Marcelo Cabral- Conselheiro Suplente, Gláucia Mendonça Prata- Conselheira
Suplente, Paulo Lahoz- Conselheiro Suplente
A reunião iniciou às 19h15.
A administradora informou a todos que no dia 30 de Agosto de 2014 quatro adolescentes pularam a
cerca do parque e 3 garotos entraram para nadar no tanque da desativada Estação de Tratamento de
Esgoto da Sabesp, na área vizinha ao parque inaugurado. Um dos adolescentes veio a óbito. No dia do
acidente o Conselheiro Gilberto Geron foi chamado pela administradora que esteve presente e pôde
relatar a todos o acontecido. A administradora informou que a os bombeiros chegaram em 10 minutos,
a GCM chegou em 5 minutos e a Polícia Militar também estava presente. Era um sábado, dia da folga da
administradora que chegou no parque em 15 minutos, a administradora avisou a coordenadora Kátia
Florindo e pediu para que ela avisasse a assistente da diretora Deize Perin, ambas estiveram no parque
após o acidente e auxiliaram a administradora.
A administradora informou que o jornalista Eduardo Fiora está cobrando um posicionamento do
Conselho Gestor na rede social do Facebook.
Gilberto Geron disse que a função do jornalista é levantar a questão, mas é um caso de polícia, não cabe
a nós conselheiros dar declarações.

A administradora informou que o portão que dá acesso a área dos tanques estava fechado com banner
informando que não é permitido o acesso.
Giovanni informou que precisamos deixar bem claro a quem questionar que o parque estava fechado
com segurança, os adolescentes invadiram uma área proibida, não tem como responsabilizar o parque.
Gláucia afirmou que quem deve responder pelo acidente é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.
Gilberto Geron disse que quem vai dizer quem é o responsável pelo acidente é a Polícia equem irá
apurar as responsabilidades é o Ministério Público.
Gilberto Geron informou que nunca houve um investimento na área do parque por causa do problema
territorial com a Sabesp.
A Conselheira do Cades e convidada a participar da reunião do Conselho Gestor Rosana Altafin informou
a todos que foi reeleita no Cades Lapa informou que em uma reunião do Cadeso jornalista Eduardo
Fiora foi muito desagradável ao levantar a questão do acidente, que o assunto era a aprovação do
Regimento Interno do Cades, a Conselheira Participativa Alexandra Swertz tomou uma posição pelo
Conselho Participativo invadindo a reunião do Cades Lapa pedindo explicações pelo acidente, se juntou
ao jornalista que foi muito inadequado, ela estava comunicando o Cades Lapa que estava entregando
um ofício pedindo respostas sobre o acidente e sobre a contaminação na área dos tanques.
Rosana Altafin informou que o garoto concorreu ao dano conforme o artigo 936 do Código Civil.
Convidou a todos os conselheiros a participarem de um Grupo de Trabalho sobre o Parque Orlando
Villas Bôas que foi criado pelo Cades no dia 8/10 às 19h na Subprefeitura Lapa.
Gláucia informou que o resto da área da Sabesp, onde o projeto do parque não foi implantado é
responsabilidade da SVMA.
O Convidado Augusto informou que veio ao parque no dia seguinte do acidente e constatou que o
acidente ocorreu fora do limite do parque, na área da Sabesp, sugeriu que fosse enviado um ofício para
a Sabesp para colocar grade nos tanques.
Foi indagado pelo conselho gestor, a posse da área é de quem?
Glaucia solicitou que desativasse a energia da casa de força em frente à quadra de areia por oferecer um
risco acumulado.
A administradora Fernanda informou que vai verificar se a casa de força alimenta a energia interna do
parque, os postes de luz, caso não alimentar, irá solicitar a desativação.
A convidada Rosana Altafin disse que a SVMA e a Sabesp precisa decidir para onde irá destinar a água
dos tanques da desativada Estação de Tratamento de Esgoto e quem irá realizar esse serviço.
O Conselheiro João Mazzini sugeriu aterrar os tanques.

Fernanda informou que foi entregue no Depave 5 uma minuta de ofício para Sabesp solicitando a
demolição dos tanques.
Fernanda ficou de enviar o Regimento Interno para que todos analisassem e sugerissem alterações e
legislação do Conselho Gestor.
Ficou decidido manter as reuniões do Conselho Gestor na última segunda-feira do mês às 19h00.
A reunião terminou às 21h30.

