CONSELHO GESTOR PARQUE IBIRAPUERA
2019/2021
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA
DATA: 01 de julho de 2019 – segunda-feira
HORÁRIO: 18:30h
LOCAL: UMAPAZ
PRESENÇAS: CGPI, Representantes do CECCO, SVMA, DPH, Divisão da Fauna, SP
Parcerias (lista anexa)
CONVOCAÇÃO: Reunião solicitada pelo CGPI à SVMA e SPP para esclarecimentos do
Memorando (anexo) encaminhado pela SVMA – Coordenação de Gestão de Parques e
Biodiversidade Municipal ao Conselho.
ORDEM DO DIA: Apresentação do Memorando da SP Parcerias ao CGPI e demais
presentes.
Tamires da SVMA conduziu a reunião informando:
- sobre a Portaria da SVMA/CLA nº 1 de 06/03/2019 que cria grupos técnicos que
especifica e define suas atribuições;
- as coordenações: da SVMA – Tamires / SP e Parcerias – Carol
- que outros Parques já estão avançados no PD: Tenente, Felicidade, Eucaliptos,
- algumas pessoas da equipe: Fabiola - técnica/ bióloga e Cassia - arquiteta/teórica
- que no processo da construção do PD haverá coleta de dados, participação, consulta,
aprovação, revisão.
- que uma metodologia deverá seguida;
- que um cronograma deverá ser estabelecido.
- Vicente se interpôs dizendo que entende que a metodologia apresentada (Ian Mcharg
design with nature) deve ser avaliada, e que o cronograma apresentado parece ser
dispensável.
- Vivian, Débora e Claudio, mencionaram que a questão do prazo da SPP junto a Justiça,
não diz respeito ao que a CGPI, posto que não participou da decisão tida em audiência de
conciliação. Quero conselho luta por um excelente trabalho e não pelo tempo.
Cassia Mariano, arquiteta da SPP, inicia apresentação, tratando de setorização, áreas,
mais subáreas; ações de projeto para 01 ano e visões de futuro (2, 5, 10 anos); sugeriu
uma Metodologia empírica mais processos participativos, diagnóstico temático mais
diretrizes de projeto; informou que que no “Caderno 1” estará a Estrutura e no “Caderno
2” estará a metodologia de Ian Mcharg design with nature; que haverá mapeamento das
bases naturais do parque, carta de água (águas em cursos, lagos, gradientes de
contaminação, manejo, tratamento), carta de solo (característica física, solo, exposto,
compactado, erosão, recuperação, carta de vegetação (estratos, talhões, situação, carta
de fauna, carta de luz, mapeamento dos usos fundamentais do parque, carta de uso
ambiental, carta de uso cultural, carta de lazer recreativo, carta de lazer esportivo, matriz
de compatibilidade de uso em 4 gradientes: PLENO – MÉDIO – POUCO –
INCOMPATÍVEL. Haverá matriz de restrição, impacto ambiental, comprometimento
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cultural, descaracterização do patrimônio, desrespeito social. Sustentabilidade: Agua –
solo – resíduos – infraestrutura verde. Tudo termina com cruzamentos das matrizes.
Pela Cássia, a SPP propôs FORUNS E OFICINAS:
Oficina 1 Projeto – paisagístico e arquitetônico + Zoneamento: Usos e apropriações dia 5
Oficina 2 Serviços Ambientais – 10 de julho
Oficina 3 – Entorno + Governança 13 de julho
Devolutiva – 14
E ao final, consolidação de resultados.
COMENTÁRIOS
Giuliano: sugere ter pesquisa com usuários; que para os Fóruns deverão ser convidados
times de debatedores, que o que foi apresentado, o conteúdo não mostrou visão de futuro
na apresentação.
Cláudio: satisfeito com matriz que define o PD; entende que as pesquisas com população
ajudarão a definir; que faltou na apresentação visão de cronograma e custos do projeto.
Por fim, que o prazo não parece ser factível.
Vicente: questiona a metodologia sendo usada pela primeira vez no parque.
Cássia afirmou que a ideia é a adaptação da metodologia do Kevin Lynch, para um olhar
da cidade, é mais rápida, atua sobre a população de maneira mais direta e mais legítima.
Claudia pergunta para a Cássia quantas pessoas que a SPP estão prevendo atender nos
fóruns? Cassia disse que de 30 a 100. Claudia enfatiza que é difícil engajar as pessoas
num curto prazo; que sobre os fóruns, está preocupa que seja com uma única pessoa.
Heraldo: apresentou exemplo de como o instrumental sugerido pode colaborar na gestão
e direção do parque sugere que as cartas mapeamento cruzado, diferentes usos e
setores
Tamires se manifestou para enfatiza a importância de aproveitar encontro do dia 13 e
que irá convidar todos os especialistas a serem apresentados
Silvia: pede para SVMA refletir a data. Os prazos não geram sintonia.
Vivian: Tempo não é do CGPI.
Vicente: Pediu a palavra e com a concordância do Conselho, afirmou que o grupo, nesta
data, não está pronto para dar fechamento a nenhum tema.
Claudia questiona sobre o PD entregue no 15 de maio: o que ficará no novo PD e o que
será revisado do original?
Tamires verá a possibilidade de jogar a nova data para SVMA e retornará para o Heraldo.
Soraya SP parcerias: não deve mudar prazo.
Antonio Carlos: não estamos prontos para dar resposta eles também pediram um prazo
para estudar o esboço do PD, nós também precisamos avaliar, nos reunir para dar uma
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resposta; é necessário fazer inventario da fauna e flora atualizado; é necessário fazer
pesquisa com os frequentadores e pedir opinião das pessoas que trabalham no parque.
Claudia pede para trazer equipes de Tombamento e Desenvolvimento Urbano.
Juliana do DPH: Sugere que participem do processo: Secretaria da Cultura, IPHAN e
Condephaat; pede para incluir no plano um diagnóstico e plano de conservação dos bens
tombados e esculturas; e constar um plano de inserção de novas esculturas.
Juliana, diretora da divisão de fauna silvestre da SVMA : informou que os levantamentos
são feitos continuamente, as publicações dos levantamentos são anuais mas tem uma
defasagem, pro exemplo, a publicação de 2018 contempla o levantamento de 2016,
segundo ela, o levantamento arbóreo precisa ser atualizado.
DELIBERAÇÕES:
. Próxima reunião extraordinária – 03/07/2019 para debater sobre a apresentação e
propostas de hoje ;
. A Tamires da SVMA dará um retorno ao CGPI sobre a possibilidade de troca de datas
dos Fóruns, principalmente a do fórum de sábado (véspera de feriado); encaminhará ao
CGPI o powerpoint da apresentação de hoje;
. O CGPI encaminhará à SPP uma lista de técnicos e especialistas elaborada pelos
conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos.

Heraldo Guiado
Coordenado do CGPI

Marcelo Macedo
1º Secretário

Débora Iacono
2ª Secretária
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