ATA Nº 02/2016

06/04/2016

Ata de Reunião
Conselho Gestor

Data: 06/04/2016
Início: 09h00
Término: 11h00
Local:
Parque Burle Marx

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR
Solicitante: Conselho Gestor Parque Burle Marx

Fone: 3746-7631

Endereço: Av. Dona Helena Pereira de Morais, 200 – Panamby.

Inicio da Reunião: 9h20min
- Rafael inicia a reunião e apresenta a ATA reunião anterior;
- Rafael e Luiz fazem a sugestão para fazer um cartão de visitas aos conselheiros;
- Luiz fala sobre o contato e apoio do Ricardo Young sobre a idéia de colocar o parque
como um potencial receptor de compensações ambientais;
- Rafael e Mara questionam sobre a necessidade de se colocar o Estado em uma gestão
privada;
- Rosa fala sobre o caso de compensação na Paraisópolis, árvores X gradil;
- Adriana comenta sobre os conceitos de compensação ambiental, fundo para
converter árvores caídas em recurso monetário, criado para desapropriar áreas para
criação de parques;
- Rosa comenta sobre o caso parque Paraisópolis;
- Mara, Rafael e Rosa questionam o uso do fundo de compensação para o parque;
- Luiz e Valéria falam sobre projetos em lei Rouanet;
- Rafael fala sobre nossas experiências nas leis de incentivo;
- Rafael apresenta o conceito do nosso Food Park;
- Mara fala de suas experiências em eventos amadores e profissionais;
- Junia fala sobre a lei rouanet para diversos temas;
- Valeria fala sobre o contato de conhecido com projeto em lei com orquestra e food
truck;
- Adriana fala sobre necessidade de divulgação sobre o parque e food truck;
- Luiz propõe captação de pessoas e projetos potenciais de diversos temas;
- Rafael comenta sobre os projetos de melhoria para captação de recursos;
- Luiz afirma da necessidade de boas justificativas para conseguir uma captação ao
parque;
- Mara comenta sobre ter algum espaço para cachorros;
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- Luiz afirma conhecer a presidente do maior evento PET no Brasil, comenta sobre o
potencial deste mercado;
- Valeria fala sobre o evento dog days;
- Rafael propõe a criação do projeto espaço pet burle marx, bem como projeto que
visam uma captação e planejamento anual;
- Junia afirma da importância de não perder a identidade do parque por estar
estimulando pets em local restrito;
- Adriana fala sobre projeto potenciais (sinalização expansão playground, etc)
- Luiz fala sobre o potencial destinar projetos da prefeitura ao parque;
- Valeria fala sobre a questão de violência no bairro;
- Mara questiona os espaços de expansão do parque no novo zoneamento;
- Rafael re apresenta o mapa de expansão;
- Rafael fala sobre proposta de captação com festa do parque na primavera, jantar
festivo no parque;
- Valeria fala sobre evento semelhante Felos Club, mulheres e experiências que deram
certo em jantares festivos;
- Adriana fala sobre o potencial de locação do espaço quiosque do coco;
- Luiz fala sobre o potencial de locar espaços do parque (orquidário Itau).
* Encerramento.

Término da reunião: 10h30min
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Participantes:
- REPRESENTANTES FAB:
* Rafael B. Birmann ____________________________________________________________________
* Thiago C. Santos _____________________________________________________________________
* André S. Machado ____________________________________________________________________
- CONSELHEIROS GESTORES:
* Adriana Almeida N. Batista ___________________________________________________________
* Rosa Richter __________________________________________________________________________
* Luiz Augusto Thomaz _________________________________________________________________
* Valeria Inati ___________________________________________________________________________
* Mara Saad M. de Andrade _____________________________________________________________
- SUPLENTES:
* Junia Cicivizzo Ferreira ______________________________________________________________
* Maria Luiza Villares London __________________________________________________________
- ASSOSSIAÇÃO ESP. PARAISÓPOLIS:
* Cláudio Fernandes da Costa __________________________________________________________
- RESPRESENTANTES SVMA/DEPAVE/DPP:
* Breno Berezovsky (Cultura)_ __________________________________________________________
* Paulo Ricardo Garcia (DPP)____________________________________________________________
* Marcos Antonio de Souza (GCM)_______________________________________________________

Atividades a serem desenvolvidas
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Descrição

Responsável

Data Limite

Lista de projetos do parque

Thiago

04/05
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ANEXO LISTA DE PRESENÇA
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ANEXO MAPA EXPANSÃO DO PARQUE E CRONOGRAMA DAS REUNIÕES.
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