
 
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 71° 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: 02/08/2016 
Horário: 18H30 

I. PAUTA 

EXPEDIENTE: 

 Justificativa dos Conselheiros Ausentes 

 Leitura e aprovação da Ata da 70° Reunião Ordinária realizada em 02 de agosto de 
2016. 

INFORMES: 

 Aniversário do Parque em 28 de Setembro: Atividades Comemorativas; 

 Furtos e Assaltos no Interior do Parque; 

 Ciclovia do Parque 

 Comércio Regular na Entrada do Parque 

ORDEM DO DIA: 

 1.  Apresentação, discussão e votação da proposta: 

Evento GearUp! Bike Challenge 

Proponente: SX2 Eventos 

 2. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Sephora Beauty Run 

Proponente: SX2 Eventos 

3. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Corrida / Caminhada da Paz 

Proponente: ONG Caminho de Abraão 

ASSUNTOS DIVERSOS: 

 Regimento Interno 

SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 

 Atuação de profissionais de atividades esportivas no interior do Parque; 

 Apresentação e deliberação das diretrizes da Comissão Especial de Segurança; 

 Revisão do Regimento Interno discutido na 70ª Reunião Ordinária; 

 Escolha de suplente para o secretariado do Conselho Gestor do Parque Municipal 
Mário Pimenta Camargo – Parque do Povo. 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

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

 Justificativa dos Conselheiros Ausentes 

Em função da ausência da Conselheira titular Renata Andrade Vilarino, a Conselheira 
suplente Camila Mazzer Aquino assume as funções de Conselheira titular. 
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 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

A coordenadora colocou em discussão a ata da 70ª Reunião Ordinária do Conselho 
Gestor, que foi aprovada por unanimidade. 

A seguir, a coordenadora deu inicio aos Informes. 

 Informes gerais 

1. Aniversário do Parque em 28 de Setembro: Atividades Comemorativas 

A Coordenadora informou que em 28 de setembro é o aniversário de 08 anos do Parque 
Mario Pimenta Camargo – Parque do Povo, momento em que se realizarão atividades gratuitas 
para a população na data de 28 de setembro a 01 de outubro, sendo que foi dada oportunidade 
para os conselheiros proporem sugestões de atividades. 

2. Furtos e Assaltos no Interior do Parque: 

A Coordenadora deu a conhecer aos Conselheiros que as ocorrências de furtos e assaltos 
no interir do Parque tornaram-se habituais. O Inspetor GCM Jorge Roberto Paschoal Correa, 
Conselheiro suplente do segmento Poder Público, comunicou que foi formado um expediente para 
provar a necessidade de patrulhamento constante no interior do Parque. Além disso, informou 
também que, a partir de 01 de agosto, o parque contaria com rondas constantes a partir das 15 
horas, desde que esteja disponível uma equipe para tanto. 

3. Ciclovia do Parque: 

Este assunto foi sugerido pelo Conselheiro titular Antonio Ankerkrone que objetiva 
melhorar a segurança do trânsito de ciclistas por meio de placas, sinais indicativos, dentre outros, 
inclusive alterando uma curva acentuada em declive que gera riscos aos populares que utilizam a 
ciclovia. A Conselheira Camila Mazzer Aquino sugeriu que se faça uma ação educativa a fim de 
orientar as pessoas sobre o bom uso do espaço público e de boas práticas na condução da 
bicicleta. Ainda, o cooperante estuda a possibilidade de um projeto de revitalização da ciclovia, 
que levará em consideração a sugestão do Conselheiro Antônio em relação à curva. 

4. Comércio Regular na Entrada do Parque: Venda de Coco Verde 

A Coordenadora informou aos Conselheiros sobre a existência de um vendedor de coco 
que não recolhe o resíduo que produz oriundo de sua atividade econômica. O mesmo possui 
licença para exercer sua atividade, mas o resíduo não é retirado por ele e isso gera alguns 
transtornos para a administração do Parque, como sobrecarregar os funcionários do parque e até 
mesmo a quebra de lixeiras. O conselheiro titular Cássio Porto Jr., do segmento Entidades e 
representante da SAIB comprometeu-se acionar a subprefeitura de Pinheiros através da 
instituição que o mesmo represente neste Conselho. 

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

 1. Apresentação, discussão e votação da proposta: 

GerUp! Bike Challenge 

Proponente: SX2 

O evento trata-se de corrida de bicicleta, no dia 04 de Setembro, das 06h às 11h da 
manhã, com término e premiação a ser realizada no interior do Parque. A expectativa é de mil 
ciclistas no evento. O mesmo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor. 

 2. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Sephora Beauty Run 

Proponente: SX2  

Trata-se de uma corrida de rua, em 12 de outubro, somente para mulheres, com a 
expectativa de 02 mil pessoas inscritas, com chegada e premiação no interior do Parque. O 
evento inicia-se às 07 horas e ao término, às 12h, está prevista a realização de um show intimista. 
A realização do evento, bem como do show, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Gestor. 
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O Conselho solicitou que a arrecadação decorrente do evento seja direcionada em bem feitorias 
para o próprio Parque.  

 3. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Corrida Caminhada da Paz 

Proponente: ONG Caminho de Abraão 

A coordenadora informou que o evento trata-se de uma corrida e caminhada pela paz, 
objetivando a união entre povos de culturas distintas. O evento será em 06 de novembro, com 
chegada e premiação no interior do Parque. A expectativa é que compareçam cerca de 06 mil 
pessoas. O evento é das 07h às 09h30, com apresentação musical de um grupo com caráter 
social, ainda a ser definido pelo proponente do evento. O evento foi aprovado por unanimidade 
pelos conselheiros, inclusive no que tange à apresentação do grupo e colocação de uma “palavra” 
dentro do parque.  

 4. Apresentação, discussão e votação da proposta:  

Mudança da Data da Próxima Reunião Ordinária 

Proponente: Marcelo Artur Motta Ramos Marques, Conselheiro Titular 

Por unanimidade, os Conselheiros decidiram alterar a data da próxima Reunião Ordinária, 
que iria ser realizada em 06 de setembro e teve sua data transferida para o dia 13 de setembro 
em virtude do feriado nacional de 07 de setembro. 

 

Assuntos Diversos 

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. 

Os conselheiros Marcelo Motta e Cassio Porto Jr., através da SAIB, agendarão uma 
reunião com o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente para tratar sobre o assunto do 
Teatro Ventoforte. 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião 

Para a próxima reunião, a coordenadora do Conselho sugeriu a inclusão de novo debate 
sobre o Regimento Interno após modificações propostas. 

Além disso, será objeto de pauta a questão dos profissionais de atividades esportivas 
(Personal Trainer), bem como a criação de um cargo de suplente do Secretário e votação do 
Regimento da Comissão de Segurança. 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido: 

► A Associação Amigos do Itaim Bibi – SAIBI acionará a subprefeitura em relação ao 

resíduo produzido pelo vendedor de coco. 

► A SAIBI comprometeu-se em agendar reunião com o Secretário Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente para discutir a questão do Teatro Vento Forte. 

 

Nada mais havendo a tratar, a coordenadora do Conselho Gestor, Administradora Izadora 
Camacho Zorzo encerrou os trabalhos da 71° 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 13 de setembro 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. 
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São Paulo, 02 de agosto de 2016. 

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

 


