
 

ATA DE REUNIÃO CONSELHO GESTOR DO PARQUE LEOPOLDINA 
ORLANDO VILLAS BÔAS 
São Paulo, 24 de Novembro de 2014. 
 
Presentes: 
Sociedade Civil: 
Gilberto Geron- Conselheiro Titular 
João Batista Mazzini- Conselheiro Titular 
Célia Regina Palma Martins- Conselheira Suplente 
 
Poder Público: 
Fernanda Cristina Silva de Campos Luiz- Coordenadora do Conselho Gestor 
 
Convidados:  
Luiz Marcelo Nascimento 
Cristina Nascimento 
 
Relator da ata: Gilberto Geron 
 
Faltas com justificativa: 
Marcelo Cabral, Paulo Lahóz, Gláucia Prata 
 
Falta sem justificativa: 
Luciane Zíngaro 
 
 
Assuntos: 
Assunto 1: Natal das crianças carentes 
 
João: Se comprometeu a passar fornecedor de brinquedos durante a semana. 
Gilberto: Focar nas doações de brinquedos, ainda insuficientes. 
Célia: Arrecadar brinquedos de acordo com a faixa etária. 
Luiz Marcelo: Times usuários do parque foram convidados por e-mail a 
participar, mas não houve resposta. 
Gilberto: Somente o “Time do William” fez doação  
João: Prioridade para 2015, criação da associação dos usuários do Parque. 
Fernanda: Danilo do time “Belo Gole” irá fazer um festival de futebol de campo 
para arrecadar brinquedos para doação. Se comprometeu a arrecadar 
aproximadamente 300 brinquedos.  
Fernanda: Vai avisar a comunicação da SVMA e pedir para produzirem um 
convite. 
Fernanda: Vai oferecer oficina de Jardim Vertical para os pais e crianças e 
atividade recreativa de Educação Ambiental para as crianças. 
Luiz Marcelo: Conseguimos doação para oferecer como lanche para as 
crianças, bolo tipo “Ana Maria”, suco de caixinha, e uma maçã devidamente 
higienizada. 
 



Fernanda: Definir e estabelecer voluntários e suas funções para o dia do 
evento. 
Luiz Marcelo: Sugeriu a possibilidade de trazer caminhão de bombeiros e canil 
da PM para apresentação e chegada do “Papai Noel” 
João: Se comprometeu a conversar com o corpo de bombeiros. 
Marcelo: Não conseguiu a bateria da Escola Império Lapeano. 
Fernanda: Informou a Idades das crianças conforme a informação da UBS Pq 
da Lapa que atende o Jardim Humaitá e UBS da Vila Jaguara: 
1 a 6 anos - 212 crianças. 
7 á 10 anos - 145 crianças. 
11 á 14 anos - 202 crianças. 
Total: 559 Crianças. 
 
Fernanda sugeriu para considerarmos o número de 500 crianças. 
 
Fernanda: Solicitou ao Marcelo que fale com o Jorge o quanto antes a respeito 
de emprestar som para o evento. 
 
Marcelo: Manter e-mails atualizados com cada nova informação sobre a festa, 
devida a impossibilidade de nos reunir todos os dias. 
Fernanda: Ainda não conseguiu os palhaços, e Sr. Augusto ficou de ajudar na 
questão. 
 
Assunto2: Projeto Bola Dentro. 
 
Fernanda: Fez a apresentação e explicou por que a gestão anterior do 
conselho não aprovou, pois queriam utilizar muitos horários durante a semana, 
não possibilitando que frequentadores do parque tivessem horários disponíveis. 
Não ficaram claras as contrapartidas para o parque, o que o Conselho Gestor 
da 1ª gestão solicitou. 
 
Conselheiros apresentaram as seguintes sugestões: 
- Alteração de horários para prejudicar o mínimo possível o frequentador 
comum. 
das 10:00hs ás 14:00hs (3x por semana) 
- Projeto tem que deixar claro que vai atender a comunidade, fora dos horários 
solicitados, com professor e equipamentos, incluindo divulgação. 
- Manutenção em todo complexo de tênis (quadra de saibro, quadra de piso 
rápido e paredão de tênis), e não somente na quadra a ser utilizada. 
- Questão da faixa com apoiadores do projeto deve ser discutida diretamente 
com a comunicação da SVMA que tem regras próprias para tal fim. 
 
Assunto3: UBS Pq da Lapa 
Fernanda: Aprovado pelo conselho anterior, e apresentado ao novo conselho, a 
UBS Pq da Lapa atende o Jardim Humaitá, vizinho ao parque, eles utilizavam 
uma Igreja e não podem mais utilizar este espaço, solicitaram na SVMA o uso 
do Salão de Eventos para atendimento médico. 
Fernanda: Serão as quintas feiras, o dia todo, com exames clínicos para 
atender a comunidade, com destinação correta dos resíduos. 



Fernanda: Projeto já se encontra em andamento e próximo de aprovação no 
DEPAVE 5, já teve uma vistoria do coordenador representando a Diretora de 
DEPAVE 5. 
 
Assunto4: Apresentação do Projeto Nova Juventude 
Luiz Marcelo: Apresentou o projeto e suas propostas. 
Fernanda: Informou que a “casa de tijolinhos” tem um espaço muito bom para 
projetos sociais, mas que hoje funciona como depósito, poderia ser utilizada 
para uma finalidade educativa, de modo que projetos sociais utilizem para 
oferecer cursos de qualificação para comunidade. 
João: Pediu vistas ao projeto. 
Giovanni: Fez questionamentos quanto à utilização do campo durante a 
semana pelos projetos sociais. 
Fernanda: Respondeu aos questionamentos. 
 
Assunto5: Conselho Participativo 
 
Fernanda: Deu ciência ao conselho, de ofício enviado pelo Conselho 
Participativo para o Conselho Gestor do Parque, o mesmo ofício foi 
encaminhado para a Subprefeitura Lapa, SVMA e Cades Lapa, referente à 
manutenção e ampliação das dependências do parque. 
 
João: Disse que questionamentos em parte foram respondidos ao referido 
conselho participativo por integrantes do Cades Lapa em reunião do mesmo. 
Fernanda: Sabesp foi interpelada pelo Ministério Público e responsável da 
Sabesp pela área fez vistoria na área dos tanques. 
Fernanda: Um dos tanques está seco e o outro com água. 
 

A reunião terminou às 21h20. 


