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I. PAUTA: 

 

1. Análise do Solo do Parcão e Gramado do tango; 

2. Alinhamento das Atribuições da Gestão do Parque (SVMA) e Conselheiros da 

Sociedade Civil (Frequentadores e Entidades) e Avaliação de Situação de 

Desentendimento Envolvendo o Assistente Administrativo Edison Murakami e o 

Conselheiro Ruy David; 

3. Ponto de Coleta de E-lixo; 

4. Início da Reforma da Administração e Banheiros pela Sanca; 

5. Moradores em Situação de Rua; 

6. Associação Cristã de Moços (ACM). 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 

Informes gerais 

 

 Leandro inicia a reunião informando sobre os serviços da empresa Farah Service, 

terceirizada pela Tegra (incorporadora da Brookfield), no Parque Municipal Buenos Aires. Essa 

entidade está responsabilizada pela limpeza do Parque, sendo assim, disponibilizou um soprador 

motorizado para realizar o serviço, porém, há muitas reclamações sobre o barulho desse 

equipamento, então, foi estabelecido dias específicos para utilizá-lo, sendo de segunda, quarta e 

sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. O contrato é de um ano, no valor de 240 mil reais, e 

oferece serviços de manejo, jardinagem, além da limpeza.  

 Sobre a Sanca Engenharia, Leandro comunica aos conselheiros que a empresa 

subcontratou outra instituição, Foris Engenharia, para a realização dos serviços de reforma da 

administração e dos banheiros. O projeto já foi encaminhado para o órgão de tombamento.  

 Para a sinalização do Parque, Leandro informa que todas as placas já foram entregues. 

Diz que parte delas serão fixadas com madeira pintada de verde e a outra parte será presa nos 

postes e cercas.  

 Em relação a Erê Lab, Leandro informa que a primeira reunião aconteceu no DEPAVE-1, 

para orientar a empresa. DEPAVE-1 já deu entrada no projeto, porém os órgãos de tombamento  

estão demorando para dar uma resposta quanto a isso. 

 Quanto a Petz, Leandro esclarece que o processo é semelhante ao que a Erê Lab está 

passando. O projeto já foi protocolado e está no jurídico da Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA). 

 Para finalizar os informes, Dora, conselheira do Parque, comunica sobre o encontro das 

escolas. Diz que cada escola fará uma apresentação breve com a presença de um microfone. O 

local escolhido para as atividades foi o gramadão, no período das 17 horas até as 19 horas da 

noite. Tudo será aberto ao público. 

 



Item 1 

  

 Leandro informa que a análise do solo do Parcão e do gramado do Tango deu positiva em 

relação a protozoários e bactérias. A questão está sendo analisada pelas equipes técnicas e a 

administração do parque aguarda definições.  

 Leandro sugere colocar uma placa no gramado do Tango dizendo que é área de 

piquenique e que é proibido animais. 

 Os conselheiros aprovam.  

 

Item 2 

 

 Leandro expõe aos conselheiros o desentendimento entre o funcionário do Parque, Edison, 

e o conselheiro, Ruy. O motivo da desavença foi porque o Leandro saiu de férias e deixou o 

Edison cuidando do Parque junto com a Izadora (administradora do Parque do Povo). Ruy 

perguntou a ele quem eram as pessoas (da Tegra) que estavam no Parque trabalhando. Edison 

não gostou da abordagem do conselheiro e se exaltou. O conselheiro, depois da discussão, foi até 

a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) contar o ocorrido para algum superior. 

 Leandro deixa claro que Ruy apresentava atitudes adversas de um conselheiro, como por 

exemplo, se apresentava a frequentadores como o gestor do Parque e, também chegou a fazer 

solicitações de trabalho direto aos funcionários do parque. Complementa dizendo que repudia a 

atitude do funcionário Edison. 

Ruy alegou não ter compreendido suas atribuições como conselheiro, por isso, decidiu 

deixar sua função de conselheiro, fazendo uma carta de demissão do conselho gestor.  

   

Item 3 

 

 Os conselheiros não aprovam os pontos de coleta de e-lixo no Parque. 

 

Item 4 

 

 Leandro apresentou a proposta de reforma da administração e dos banheiros pela Sanca 

Engenharia. O conselho aprovou por unanimidade. 

 

Item 5 

 

 Sobre os moradores em situação de rua, Leandro avisa aos conselheiros que fez um ofício 

relatando o problema do lixo às segundas-feiras para levar para a Igreja que distribui marmitas a 

eles. Ruy, fez o trâmite junto ao padre. Disse que a Igreja oferece a refeição durante anos e que 

não pode simplesmente parar com essa ação social, mesmo tendo tantos problemas quanto os do 

Parque, em relação ao lixo e a abordagem com eles. 

 Leandro propõe que a Pastoral converse com cada morador e propõe, também, chamar 

algum coordenador de assistência social para a próxima reunião. 

 Os conselheiros aprovam. 

 

Item 6 

 

 Leandro comunica que falou com um professor de educação física para a realização de 

atividades físicas com um monitor da Associação Cristã de Moços (ACM). 

 Os conselheiros aprovam a atividade. 

 



 


