CONSELHO GESTOR PARQUE IBIRAPUERA
2019/2021
Conselho
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA: 26 de junho de 2019 – quarta feira
HORÁRIO: 18:30h
LOCAL: UMAPAZ
PRESENÇAS: (lista anexa):
CONVOCAÇÃO:
●

Discussão sobre a Construção do Plano Diretor

ORDEM DO DIA:
●
Leituras da ATAS das Reuniões Anteriores 13 e 14 de junho de 2019. E por fim os
conselheiros concordaram que foi deliberado se fazer um esboço de um novo PD;
●
Heraldo lembrou que o conselho é paritário;
●
Alinhamento e posicionamento do CGPI mediante Manifestação da Assucena;
●
Ofício encaminhado por SVMA e SP Parceiras em resposta ao “Esboço da
Estruturação do PD e o processo participativo”;
●
Apresentação do quadro comparativo (PD e Edital) elaborado pela conselheira
Claudia Cahali;
●
Ofício do Ministério Público ao CGPI quanto a Deliberação e Ata de Reunião.
●
Resposta do CGPI ao Jornal Pedaço da Vila;
●
Heraldo pediu para inserir na ata do dia 13 o esqueleto;
●
A ata foi fechada com um voto separado;
●
O CGPI vai adicionar os pontos apontados pela Assucena na revisão da ata;
●
O Esqueleto do PD terá uma nova revisão com as contribuições da Assucena;
Plano SP PARCERIAS .
Heraldo leu a carta de resposta enviada a SP PARCERIAS que dizia que não
poderíamos na data para tratar o conteúdo do dia 26.06;
●
Vicente se manifestou afirmando que a proposta da SP PARCERIAS não alterou
seu plano após a entrega do esqueleto, o formato continua o mesmo sugerido ainda no
dia 10 de junho. Se ouvirmos, sem nos colocarmos, seremos atropelados;
●
Vivian disse não ser possível atender o prazo;
●
Deve haver diagnóstico prévio em todos os equipamentos;
●
Heraldo pede para atender ao pedido de reunião;
●
Débora e Gustavo não discordaram com o documento da SP PARCERIAS;
●
Giuliano disse que "nós devemos nos manifestar contrário aos documentos,
considerando-o como plágio ao Edital" e que precisa haver pesquisa; a audiência Pública
vem depois;
●
Gustavo: precisa ser listado os pontos para discussão;
●

●
Claudia e Assucena concordam que no prazo sugerido não será possível convocar
gente importante em prazos curtos;
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●
A Marquise precisa ser pensada e tratada como um todo e não em partes como
propôs a SPP;
●
Conforme conversa com Amanda no MP, 1 semana para pedir reunião (SPPCGPI), 30 dias técnicos externos;
●
Foram levantados de embasamento de acordo com arquivo Word;
●
Carta sobre o próximo encontro com SVMA sai amanhã de manhã;
Reunião com a SVMA será em 1º de julho às 18:30h;
●
O CG entende que o conteúdo, metodologia e prazos apresentados no email não
estão de acordo com o que o CG entende como necessário;
●
A acessibilidade precisa de projeto e recursos;
DELIBERAÇÕES INTERNAS:
●
●

a partir de hoje, as reuniões serão gravadas pela UMAPAZ;
fazer cronograma do CGPI;
●
até amanhã - 27/06 - uma carta será construída pelo CGPI a ser encaminhada à
SPP e SVMA, conforme abaixo:
"O Conselho Gestor do Parque Ibirapuera agradece o empenho e entende que o material
produzido e enviado no dia 19 de junho pela SVMA para a elaboração do Plano Diretor, como
evolução do material apresentado pelo CGPI na UMAPAZ no dia 14 de junho, ainda não atende
as visões necessárias para o Plano Diretor em conteúdo, metodologia e prazo. Todavia nos
colocamos à disposição para que na segunda feira, 1 de julho às 18:30 na sede da UMAPAZ nos
encontremos na intenção de continuar na elaboração do material.";
Próxima reunião do CG: 03/07/2019 - quarta feira - às 18:30h na UMAPAZ.

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
Macedo
Coordenador do CGPI

Marcelo
1º Secretário

Débora Iacono
2ª Secretária
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