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

DEPARTAMENTO DE PARQUES E AREAS VERDES 
PARQUE SEVERO GOMES 

 

ATA DA 32° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 
SEVERO GOMES 

(Biênio 2017/2019) 
 

Local: Parque Severo Gomes 

Data: 29/05/2018 

Horário: 16h00min 

 

PAUTA: 

 Leitura e aprovação da Ata da 31º Reunião Ordinária, realizada em 24 de abril 

de 2018; 

 Informes Gerais – serviços no Parque e atividades programadas 

 Item 1 – Balanço geral dos preparativos, das atividades realizadas e do 

cancelamento de parte do evento de Aniversário do Parque; 

 Perguntas e sugestões 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Leitura e aprovação da ata da 31ª reunião ordinária 

A ata da 31ª reunião ordinária do conselho gestor realizada em 24/04/2018 foi lida e 

aprovada com unanimidade.  

 

 Informes gerais 

A administradora informou sobre os serviços de poda e roçada. A roçada não será 

realizada no mês de junho, pois o gramado está baixo e, devido à chegada do inverno e 

escassez de chuvas, não é necessária a realização deste serviço. 

Informou também sobre as atividades de educação ambiental que ocorrerão no 

parque durante o mês de junho (especificamente na semana do meio ambiente). No dia 

18 de junho haverá análise da água do Córrego Judas e no dia 09/06 haverá oficina de 

terrário em livro (realizada pela estagiária do Parque) e apresentação do teatro de pais e 

alunos da Escola Jardim Margarida.  

 

 Item 1  

A programação de aniversário de 29 anos do Parque Severo Gomes, que deveria 

ocorrer no dia 27 de maio de 2018, foi cancelada quase que em sua totalidade devido à 

situação de greve que estava ocorrendo em todo Brasil.  

Por falta de caminhão, não foi possível o transporte e montagem do palco, gerador e 

aparelhagem de som na rua em frente ao Parque, o que prejudicou as atividades 

esportivas que seriam promovidas pela academia Let’s Fit, os Foodtrucks, tendas de 

vacinação e a apresentação das bandas. Todas essas atividades foram canceladas.  

No interior do Parque, por falta de público, não foram realizadas as duas oficinas de 

educação ambiental e, a programação da Guarda Civil Metropolitana (com o canil e teatro 

de fantoches) também foram canceladas, devido à falta de combustível.  
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