Ata da reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque do Carmo referente ao
mês de Setembro de 2017.
Aos dois dias de Setembro de 2017 no salão de vidro do Parque do Carmo Olavo
Egydio Setúbal localizado a Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951, reuniram-se
Conselheiros Gestores do Parque do Carmo e Convidados.
Os conselheiros e convidados presentes foram: VER LISTA DE PRESENÇA.
Pauta da reunião: Abertura; Atuação da empresa de manejo, limpeza e conservação,
proposta de intervenção no Campo pela empresa Adidas, policiamento no parque,
revitalização do bolsão de estacionamento, cães abandonados; aniversário do parque;
implantação casa de cultura no parque do Carmo; investimentos no parque do Carmo.
Relato da reunião: A Coordenadora Márcia Oliveira fez a abertura com
agradecimentos. Iniciamos a reunião realizando a leitura da ata de reunião mês de
Agosto, tendo como destaque os eventos culturais ocorridos no mês. Proferiu que a
empresa Medeiros Paisagismo iniciou os trabalhos em 21/08/2017. Foi tratada a
parceria com a empresa Adidas, ao qual se estuda a revitalização da pista de Cooper e
campo de futebol próximo à serralheria ou bosque das cerejeiras e em contrapartida
exploração da publicidade no parque. O conselho sugeriu que devemos dialogar e
pautar as demandas dos frequentadores junto a um representante da empresa Adidas
na implantação de melhorias para o parque. Houve o entendimento sobre as funções e
o entrelaçamento dos trabalhos da GCM ambiental presente na reunião com a
vigilância patrimonial. A GCM avalia que há um bom dialogo entre as partes. A
coordenadora informou que solicitou junto a Inspetoria Regional de Itaquera o DEAC
(diária especial de atividade complementar) promovendo assim aumento no numero de
efetivo no policiamento do parque. Aproveitou a presença do representante da
Prefeitura Regional de Itaquera o Sr. Eduardo Martins para solicitar formalmente a
necessidade de material (raspa de asfalto) para revitalização do bolsão do
estacionamento. Foram relatados problemas de fluxo intenso de transito no final das
tardes e o conselho sugeriu que seja solicitado apoio da CET em dias de grandes
movimentos no parque. Relatamos que há um problema generalizado de cães
abandonados no parque e administração esta em parceria com o DGD-Leste 1
estudando uma solução para o problema. O conselho discutiu implantar sinalização da
vaga de idosos e deficientes no estacionamento. Tratou-se da festa de 41 anos de
aniversário do Parque. Teremos o apoio da PR Itaquera e o conselheiro Mateus ficou
de dialogas com o secretário da Cultura em apoio à festa. O cronograma prévio da
festividade será: inauguração da trilha da Figueira, 25 anos de atividades dos
escoteiros no Parque, 20 anos de atividade de Liang Gong, Grupo de dança circular,
Atividades da GCM criança sob nossa guarda, apresentação musical com Sanfoneiro
Andreazza, Sarau e possivelmente apresentação de grupo de maracatu. O conselho
solicita maiores explicações sobre a parceria do viveiro com iniciativa privada. Falou-se
também da possível construção da casa de cultura do Parque do Carmo e projeto de

formação artística, além de solicitar a presença da Educação Ambiental nas reuniões
do conselho gestor bem como a integra dos projetos de investimentos ainda não
executados no parque do Carmo. Nada mais havendo a coordenadora encerrou a
reunião, agradecendo a participação de todos marcando próxima reunião para o dia
07/10/2017, ás 08h30min horas no salão de vidro situado no Parque do Carmo.
Eu Marcos Raphael Maida, secretário, relator da reunião, redigi esta ata e dou fé da
veracidade.
Márcia – Coordenadora do Conselho Gestor

