
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL 
MARIO PIMENTA CAMARGO – PARQUE DO POVO 
 

ATA DA 69° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE 
MUNICIPAL MARIO PIMENTA CAMARGO – PARQUE DO POVO 

(Biênio 2016/2017) 

Local: Sala da Administração do Parque do Povo – Mário Pimenta Camargo 
Data: 07/06/2016 
Horário: 18H30 

I. PAUTA 

EXPEDIENTE: 

 Apresentação dos Conselheiros da nova gestão – biênio 2016/2017; 

 Atualização da lista de contatos; 

 Leitura e aprovação da Ata da 68° Reunião Ordinária realizada em 04 de agosto de 
2015. 

INFORMES: 

 Áreas do Parque e seu Entorno; 

 Realização de Eventos no Parque; 

 Processos Administrativos; 

ORDEM DO DIA: 

 1.  Apresentação, discussão e votação da proposta: 

Teatro Ventoforte 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor; 

 2. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Termo de Cooperação 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor. 

 3.  Apresentação, discussão e votação da proposta: 

Calendário Anual de Reuniões Ordinárias 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor; 

 4. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Escolha do Secretário do Conselho 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor. 

ASSUNTOS DIVERSOS: 

 Não houve 

SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 Leitura e Debate do Regimento Interno 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

A coordenadora agradeceu a todos pela presença e iniciou a reunião com o Expediente. 

 Apresentação dos Conselheiros da nova gestão – biênio 2016/2017 

A administradora Izadora Camacho Zorzo promoveu uma dinâmica de apresentação dos 
novos conselheiros do biênio 2016/2017 a fim de que todos pudessem se introduzir, bem como 
conhecer projetos e diretrizes de cada um dos respectivos membros do conselho. 

 Atualização da Lista de Contatos 



A coordenadora solicitou aos Conselheiros que atualizassem a lista de contatos dos 
membros do Conselho Gestor do Parque 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

A coordenadora colocou em discussão a ata da 68ª Reunião Ordinária do Conselho 
Gestor, que foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, a coordenadora iniciou aos Informes 

 Informes gerais 

1. Áreas do Parque e seu Entorno: 

Questionada, a administradora se prontificou a responder quesitos relacionados a área do 
parque, informou que é de propriedade da Caixa Econômica Federal, sendo uma concessão por 
prazo determinado. Além do mais, esclareceu por meio de um mapa que a área adjacente ao 
parque, separada pela Rua São Marun, não integra o mesmo. 

2. Realização de Eventos: 

A Coordenadora deu a conhecer aos Conselheiros quais os procedimentos para a 
realização de eventos, bem como, de maneira exemplificativa, esclareceu dúvidas existentes a 
respeito do processo de autorização e de cobrança na realização de tais atividades. 

3. Processos Administrativos: 

A Coordenadora informou os Conselheiros sobre a existência de processos pendentes na 
esfera administrativa e enviará por e-mail a relação de processos existentes. 

Após os informes, a coordenadora iniciou à Ordem do Dia: 

 1. Apresentação, discussão e votação da proposta: 

Teatro Ventoforte 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor 

Foi colocada a discussão a respeito do Teatro Vento Forte. Debateu-se sobre a 
permanência do Teatro, que ocupa de forma irregular área efetiva do Parque. Além de condições 
precárias de saneamento, há comércio informal de mercancias e possível consumo de 
entorpecentes, segundo relatos de frequentadores do Parque. Ainda há um portão que dá acesso 
ao Parque, o referido portão é controlado pelo responsável do Teatro, sendo somente este 
individuo o detentor da chave. Por unanimidade, os conselheiros deliberaram que será agendada 
uma reunião com o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente para solucionar tal 
problema. 

 2. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Termo de Cooperação 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor 

Entrou em discussão a questão do gasto mensal do parque e sua forma de custeio. A 
coordenadora informou que empresas privadas mantêm alguns serviços do Parque com uma 
verba mensal que é destinada à Associação Parque do Povo, esta, por sua vez, paga os serviços 
oferecidos pelas empresas terceirizadas. O Poder Público é responsável pela empresa de 
Vigilância Patrimonial. 

A OSCIP “Associação Parque do Povo” está em vias de celebração de um Termo de 
Cooperação com a municipalidade que objetiva a regulamentação dessas doações por prazo 
determinado, trazendo uma segurança tanto para as empresas quanto para o Parque em si que 
terá sempre uma previsão orçamentária concreta. Por votação unânime, acordaram os 
Conselheiros em marcar reunião com o Secretario Municipal do Verde para pressionar a 
assinatura do Termo já aceito pela iniciativa privada. 

 3. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Calendário Anual das Reuniões Ordinárias 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor 

A coordenadora informou que as Reuniões Ordinárias acontecem uma vez por mês, na 
primeira terça-feira de cada mês, às 18h30. 



Por unanimidade, os conselheiros decidiram que realização das reuniões ordinárias 
permanece da mesma forma. 

 2. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Escolha do Secretário do Conselho 

Proponente: Izadora Camacho Zorzo, coordenadora do Conselho Gestor 

Por unanimidade, os Conselheiros elegeram o Conselheiro Suplente João Benhayon 
Pimenta Camargo para assumir as funções de secretário do Conselho Gestor do Parque 
Municipal Mário Pimenta Camargo – Parque do Povo. 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião 

Para a próxima reunião, a coordenadora do Conselho sugeriu a inclusão do debate do 
Regimento Interno vigente e possíveis modificações que a este Conselho possa interessar. 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido: 

► Agendar reunião com o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente para discutir 

a situação do Teatro Vento Forte, objetivando um bom deslinde da questão. 

► Agendar reunião com o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente para discutir 

a assinatura do Termo de Cooperação. 

Nada mais havendo a tratar, a coordenadora do Conselho Gestor, Administradora Izadora 
Camacho Zorzo encerrou os trabalhos da 69° Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque 
Municipal Mario Pimenta Camargo – Parque do Povo e agradeceu a presença de todos. 

A próxima reunião será realizada no dia 05 de julho de 2016 às 18h30 na sala da 
administração do Parque do Povo  

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como 
ANEXO 1 desta Ata. 

 
São Paulo, 07 de julho de 2016. 

 
Conferência: 
 
________________________ 
Izadora Camacho Zorzo 
Administradora do Parque Municipal Mario Pimenta Camargo – Parque do Povo 
Coordenadora do Conselho Gestor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


