PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
Conselho Gestor Do Parque Municipal Barragem De Guarapiranga

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE
BARRAGEM DE GUARAPIRANGA.
(Biênio 2014/2016)

Local: Administração do Parque da Barragem
Data: 30/08/2015
Horário: 09:00 hs
Próxima reunião do conselho gestor será dia 28/9/2015 as 09:00 hs no Parque da
Barragem

I. PAUTA:
 Leitura e aprovação da Ata da 53ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de
agosto de 2015.
 Informes gerais.
 Ciclovia nova;
 Livros;
 Retorno memorando;
 Museu da fauna;
 Vigilância P4;
II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior
A ata da 53ª da reunião Ordinária do dia 02 de agosto de 2015 foi lida e aprovada
por unanimidade.
 Informes gerais
.
 Ciclovia nova.
Todos discutiram sobre a nova ciclovia da orla da Guarapiranga e como está excelente e
atrativa para mais freqüentadores aos nossos parques.
 Livros.
A administradora informou que devido a grande doação de livros para o parque e o
grande sucesso do pequeno bosque da leitura irá ampliar o espaço que ficará pronto
ainda esta semana.
 Retorno do requerimento de informação nº 12/ DEPAVE5 /2015 com o oficio do
conselho gestor solicitando a manutenção e substituição dos aparelhos de
ginástica da 3ª idade do Parque.

O requerimento de informação enviado pelo conselho gestor em junho deste ano,
retornou com o parecer do DEPAVE1, que diz estar ciente das necessidades do parque,
porém informando que é necessário realizar o levantamento de mais parques com as
mesmas necessidades na região para que possa ser feito a manutenção e substituição
necessária.
 Espaço da fauna.
Foi informado aos conselheiros que um freqüentador veio ao parque disposto a ajudar na
comunicação visual e irá doar os banners para terminar o museu da fauna. O projeto já
está pronto e será enviado para confecção.
 Vigilância P4.
Devido aos problemas com moradores de rua na área do P4, a administradora colocou
em votação a permanência de um posto fixo de vigilância neste portão, a fim de evitar a
permanência dos moradores de rua bebendo e fazendo fogueiras nesta área do parque.
A votação foi aprovada por unanimidade, portanto a partir de amanhã – 31/08 será
implantado um posto fixo com guarita neste local.
 Sugestão de pauta para a próxima reunião
III. ENCAMINHAMENTOS:
Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido:
 Implantar um posto fixo de vigilância no portão 4 do parque na esquina da Av.
João de Barros.
 Aguardar resposta da SVMA quanto ao levantamento dos parque da zona sul
com problemas quanto a questão dos aparelhos da terceira idade.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador(a)
Patricia encerrou os trabalhos da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque
da Barragem. A próxima reunião será realizada no dia 27 de setembro de 2015 as 09:00
na administração do Parque.
Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante
como ANEXO 1 desta Ata.

São Paulo, 30 de agosto de 2015.

Conferência:
________________________
Patricia Gazzanelli Mc Carthy
Administrador do Parque da Barragem de Guarapiranga
Coordenador do Conselho Gestor

