
 

 

DEPARTAMENTO DE PARQUES E AREAS VERDES 

Divisão Técnica de Gestão de Parques – DEPAVE-5 

Parque Cidade de Toronto 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 

PARQUE CIDADE TORONTO 

                     (Biênio 2017/2019) 

 

Local: Sede do Parque Toronto 

Data: 10/10/2017 

Horário: das 17:00 às 18:30 horas 

 

Estiveram presentes: os Conselheiros Antônio Paulo Fernandes, 

Emiliano Souza e como ouvintes Edson Domingues e Roseli A. Silva. 

Como representante do parque a administradora Patricia Ferreira 

Felipe. 

 

I. PAUTA 

Informação sobre licitação de manejo; 

Informado a saída do representante dos trabalhadores; 

Revisão de horário e/ou data de reunião do conselho; 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR 

Devido a ausência de 4 conselheiros mas a vinda de ouvintes 

resolvemos fazer a reunião onde foi abordados os seguintes assuntos. 

A gestora Patricia informou sobre a saída do Sr. Adalberto 

representante dos trabalhadores uma vez que o mesmo foi demitido 

da empresa, falou da necessidade de substituição e da dificuldade de 

outros trabalhadores que queiram participar do conselho. 

A gestora informou que houve a licitação de manejo e a empresa que 

ganhou foi a PLENA teremos 1 funcionário de manejo e até esta data 

não tinha informações sobre o inicio deste funcionário 
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 Sr. Emiliano sugeriu o conselho ir até a prefeitura regional para 

solucionar problemas que vem ocorrendo no entorno do parque. 

E abordou também o desacordo que houve em relação ao evento de 

jazz que na visão dele faltou um entrosamento entre as partes 

envolvidas. 

Sr. Fernandes nos comunicou do evento que ocorrera na nascente 

do lago que será de coleta de detritos sem data fechada que esta 

sendo programado pela associação de moradores. 

Solicitou informações sobre a data a ser feito o evento de premiação 

do concurso de fotos e entrega do palco flutuante previsto para 

novembro. 

E da importância deste conselho fechar uma agenda de ações para 

que as reuniões sejam mais produtivas. 

Sr. Edison nos informou que esta se empenhando para uma 

movimentação para melhorias no parque como pintura da cede 

administrativa, recuperação do telhado do quiosque troca de 

lâmpadas e reatores, limpeza no parque limpeza no córrego uma 

ação que terá apresentação de musica, assunto já conversado com a 

Núbia da assessoria de comunicação da SVMA. 

 

III. INFORMAÇÕES GERAIS 

Sugestão de Pautas para próxima reunião 

- Revisão do Regimento do Parque  

- Definir agenda de ações 

- Definir uma atividade para o natal  
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IV. ENCAMINHAMENTOS 

- Não foram gerados novos encaminhamentos. Porém o conselho 

definirá qual a melhor forma de atuar para colocar em dia atividades 

que estão atrasadas, tais como: revisão de regimento interno do 

parque, dia e horário propicio para as reuniões e novo representante 

de trabalhador e instituição para atuar junto ao Conselho. 

 

Nada mais havendo a tratar, a administradora do parque e o conselho 

encerraram os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor 

do Parque Cidade de Toronto. A próxima reunião será realizada no dia 

14 de novembro de 2017 ás 16:30 horas.  

OBS: esta ata foi redigida pela gestora, pois nesta reunião a 

secretaria Marcia estava ausente e sua justificativa como a dos 

demais conselheiros se deu via watts zap. 

Os presentes assinam a lista disposta no ANEXO 1. 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2017. 

 

    

 


