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

ATA DA 73° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE
MUNICIPAL MÁRIO PIMENTA CAMARGO – PARQUE DO POVO
(Biênio 2016/2017)
Local: Sala da Administração do Parque do Povo – Mário Pimenta Camargo
Data: 04/10/2016
Horário: 18H30
I. PAUTA
EXPEDIENTE:
 Discussão e votação da Ata 72ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor;
INFORMES:
 Ausência de representantes do Poder Público (Subprefeitura);
 Atividades comemorativas em razão do aniversário do Parque;
 Reparos realizados;
ORDEM DO DIA:
 1. Aulas Grátis de Esgrima
Proponente: Gil Louro
 2. Aula de Golfe Indoor Gratuita:
Proponente: Eduardo Murgel de Macedo.
 3. Evento Circo Zanni
Proponente: Circo Zanni e Secretaria Municipal de Cultura
 4. Fechamento Antecipado do Parque
Proponente: Antônio Ankerkrone ; Conselheiro

ASSUNTOS DIVERSOS:
 SP Negócios
 Voto de Pesar
SUGESTÃO DE PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:
 Deliberação do Regimento Interno
 Circo Zanni
 Regimento da Comissão Especial de Segurança
 Proposta de intervenção artística de Luiz Camilo
II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
A coordenadora agradeceu a todos pela presença e iniciou a reunião com o Expediente.
 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior
A coordenadora colocou em discussão a ata da 72ª Reunião Ordinária do Conselho
Gestor, que foi aprovada por unanimidade.
A seguir, a coordenadora iniciou aos Informes
 Informes gerais
1. Ausência de representantes do Poder Público (Subprefeitura):

A Coordenadora informou que entrou em contato com a Subprefeitura de Pinheiros para
tratar da questão da participação do Poder Publico nas Reuniões Ordinárias do Conselho gestor
do Parque, tendo em vista a ausência dos representantes, tanto do titular como do suplente.
Informou que as representantes estão em processo de aposentadoria e que não iram comparecer
às reuniões agendadas, oportunidade em que a Coordenadora pugnou pela nomeação de novos
representantes.
2. Atividades comemorativas em razão do aniversário do Parque:
A Coordenadora deu a conhecer aos Conselheiros que as atividades comemorativas do
Aniversário do Parque realizadas entre 28 de Setembro a 02 de outubro, foram um sucesso,
transcorrendo tudo dentro da normalidade e sem nenhum incidente.
3. Reparos Realizados:
A Coordenadora informou aos Conselheiros sobre reparos realizados nas dependências
do Parque, a saber: a revitalização da pista de caminhada e a colocação de placas divisórias nos
muros da Rua São Marum, realizadas pelo cooperante e reparos, realizados pela equipe da
Unidade Estratégica de Manutenção (UEM) da SVMA, consistentes na Iluminação e reparos nos
equipamentos de ginástica;
Após os informes, a coordenadora iniciou a Ordem do Dia:
 1. Aulas Grátis de Esgrima:
Proponente: Gil Louro
Foi colocada em discussão a proposta para realização de aulas gratuitas de Esgrima. O
objetivo da atividade é fornecer aulas e treinamento de Esgrima para os usuários do Parque de
forma não onerosa. Essa seria uma forma de apresentar a Esgrima, mostrando seus benefícios e
permitindo acessibilidade à prática desse esporte.
Após deliberação, a prática foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Gestor e se
realiza toda terça feira às 17 hrs.
 2. Aulas de Golfe Indoor Gratuitas
Proponente: Eduardo Murgel de Macedo
Deliberou-se a respeito da proposta de aulas de golfe gratuitas, a serem ministradas pelo
proponente aos sábados.
Foi levantada discussão a respeito da segurança dos frequentadores, bem como do
patrimônio público e privado vez que a bolinha, com sua rigidez, pode machucar transeuntes,
animais ou, também, danificar patrimônio e bens que se encontrem no trajeto por ela percorrido.
Ficou acordado que seria imprescindível a utilização de grade especifica de contenção
que, em sua ausência, inviabilizaria a realização das aulas no recinto do Parque.
A prática foi aprovada por unanimidade pelo conselho gestor, observada a condição retro
imposta.
 3. Circo Zanni
Proponente: Circo Zanni e Secretaria Municipal de Cultura
Debateu-se sobre a possibilidade de instalação temporária de um circo para exibição de
espetáculo circense nos dias 08 a 10 de dezembro.
O Conselho solicitou informações complementares sobre o projeto a fim de deliberar sobre
a proposta quando munido de maiores informações, oportunidade em que será pautado
novamente a matéria.
 4. Fechamento Antecipado do Parque
Proponente: Antonio Ankerkrone, membro do Conselho gestor.
Por unanimidade, os Conselheiros acordaram no envio de expediente à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente a fim de solicitar autorização para fechamento antecipado
do Parque, tendo em vista a ausência de funcionários de segurança.

Levantou-se o ponto de que se têm aumentado os casos de delitos praticados no interior
do Parque. Isto, aliado a iluminação deficiente e o fim do contrato com empresa especializada de
segurança patrimonial, forçou o Conselho Gestor a requerer tal medida, adiantando em uma hora
o fechamento do mesmo.
A proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.
 Assuntos Diversos
- SP Negócios:
A reunião contou com a presença de Manuela Correia Botelho Colombo, integrante da
empresa SP Negócios.
A mesma apresentou a empresa e contou sobre a parceria com a Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente para implementação de um novo modelo de gestão integrada publicoprivada dos parques públicos, aproveitando melhor o ativo em si e, desta maneira, desonerando o
Poder Público, sem, contudo, retirar do mesmo o poder diretivo a ele inerente.
- Voto de Pesar
Foi aprovada por unanimidade a inserção de voto de pesar ao Sr. Verner Dittimer, em
razão de seu falecimento. Oportunidade esta em que o Conselho Gestor agradece o mesmo pelos
relevantes trabalhos prestados no âmbito deste Parque.
 Sugestão de pauta para a próxima reunião





Deliberação do Regimento Interno
Circo Zanni
Regimento da Comissão Especial de Segurança
Proposta de intervenção artística de Luiz Camilo

III. ENCAMINHAMENTOS:
Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido:
► Encaminhar expediente à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente solicitando
o fechamento antecipado do Parque.
► A próxima reunião ficou agendada para a segunda terça-feira do próximo mês.
Nada mais havendo a tratar, a coordenadora do Conselho Gestor, Administradora Izadora
Camacho Zorzo encerrou os trabalhos da 73° Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque
Municipal Mário Pimenta Camargo – Parque do Povo e agradeceu a presença de todos.
A próxima reunião será realizada no dia 08 de novembro 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, 04 de outubro de 2016.
Conferência:
________________________
Izadora Camacho Zorzo
Administradora do Parque Municipal Mário Pimenta Camargo – Parque do Povo
Coordenadora do Conselho Gestor

________________________
João Benhayon Pimenta Camargo
Conselheiro do Parque Municipal Mário Pimenta Camargo – Parque do Povo
Secretário-Geral do Conselho Gestor

