PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL IBIRAPUERA

ATA DA 162ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
(Biênio 2017/2019)
Local: Parque Ibirapuera, prédio da UMAPAZ (portão 7A)
Data: 08/11/2017
Horário: 18h30min
I.
●
●
●
●

PAUTA
Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de
11/outubro/2017 (161a.) e dos ofícios dela decorrentes
Ocorrências relacionadas com o parque
Extensão da ciclovia desde a Ladeira da Preguiça até o portão 3
Reunião do grupo de trabalho sobre proibição de consumo de
bebida alcoólica no seu interi

II.
●

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de
11/outubro/2017 (161a.) e dos ofícios dela decorrentes
A ata da reunião anterior foi aprovada sem ressalvas por parte
dos presentes. O ofício que trata da inclusão de salvaguarda no edital
de concessão dos parques para preservar a atuação dos conselhos
gestores foi lida pelo primeiro secretário, Moacyr Neuenschwander
Junior, e aprovada por unanimidade.
A administração do parque, junto com a SVMA - Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, iniciou o processo de publicação das atas
do conselho gestor no site oficial da secretaria. Até o encerramento da
reunião, apenas uma das atas havia sido publicada. O representante
da administração do parque, Heraldo Guiaro, pediu ao segundo
secretário, Juliano Adolfo Fenólio, que enviasse um e-mail a ele
cobrando a conclusão da publicação das demais atas. Os ofícios não
serão publicados no site oficial da SVMA.
Ocorrências relacionadas com o parque
Não foi possível avaliar as ocorrências registradas no parque em
outubro porque a administração não havia enviado os relatórios até o
início da reunião.
Sobre os ofícios encaminhados anteriormente ao DEPAVE, a
administração do parque ainda não recebeu qualquer retorno.
Depois de permanecer com um secretário interino, o Sr. Fernando
Von Zuben, desde a exoneração do secretário anterior, Sr. Gilberto
Natalini, a SVMA possui um novo titular, o Sr. Eduardo de Castro. Foi
solicitada à administração que convide o secretário para a próxima
reunião do conselho a fim de aproximar as atuações e visão da
secretaria com as do conselho. Um ofício será elaborado nesse sentido.
O administrador do parque, Sr. Heraldo Guiaro, informou que o
material final do PMI Parques está de posse da secretaria de
participação e parcerias. A previsão é que o texto do edital de
concessão seja enviado para a Câmara Municipal até o início de
●
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dezembro/2017, quando deverão ser definidas as datas das audiências
públicas. A publicação do edital deve acontecer no primeiro bimestre
de 2018. Ficou definido que o conselho gestor irá elaborar um
questionário a ser apresentado nas audiências públicas e se fará
representar por membros do conselho. O Sr. Heraldo fez, então, uma
explanação ampla quanto a aspectos que devem constar do referido
questionário a fim de garantir clareza nas ações relacionadas aos
parques concessionados, tais como:
. apresentação de plano diretor que integre todas as iniciativas de
melhoria previstas para o parque, com prazo e origem dos recursos, e
que atenda, prioritariamente, às demandas dos munícipes
. garantia de aplicação da receita gerada no local em melhorias
específicas para o parque
. prever a troca de experiência com entidades que já administram
outros parques públicos municipais, estaduais e federais
. esclarecimento sobre a necessidade de eventual aporte inicial da
prefeitura para garantir a operação pelo novo concessionário
. criação de um órgão municipal e de critérios para fiscalização da
aplicação dos termos do edital pela nova gestão
Ficou marcada para 16/novembro, às 16h, uma visita guiada pelo
parque sob a condução do Sr. Heraldo. A ideia é explicar as macro
divisões do parque, a concepção paisagística original e a necessidade
de preservar essa visão para o futuro.
A administração do parque informou que houve redução no
quadro de pessoal provido pela Jani King para zeladoria dos sanitários,
causando queda na qualidade do serviço prestado. A empresa firmou,
no início de 2017, termo de cooperação com a prefeitura para a
prestação sem custo desse serviço por 1 ano.
O Sr. Davi Silvano de Souza, conselheiro titular, apresentou pedido
para disponibilização de desfibrilador no parque. A administração fez
solicitação ao DEPAVE-G e está aguardando a aprovação e compra.
Foi solicitado que a representante da Secretaria Municipal de Saúde
requeira, mediante ofício e tão logo o equipamento seja
disponibilizado, um profissional que possa capacitar os responsáveis do
parque pela sua operação.
A montagem da árvore de Natal está sendo patrocinada pela
Coca-Cola. A previsão de inauguração é em 25/novembro. Segundo a
administração do parque, a avaliação do novo local de implantação
da árvore foi feita pelo gabinete do prefeito, CET e prefeitura regional
da Vila Mariana. Acredita-se que apenas as faixas mais à direita da Av.
Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, terão um tráfego com
paradas, o que orientou a decisão da mudança de local. Já o Natal
Iluminado, que envolve a iluminação de pinheiros próximos à margem
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do lago 3, onde fica a fonte multimídia, será patrocinado pela Elo, com
previsão de inauguração também em 25/novembro. O conselho gestor,
em nenhum dos casos, foi comunicado das discussões sobre o tema e
irá encaminhar ofício nesse sentido à SVMA.
Extensão da ciclovia desde a Ladeira da Preguiça até o portão 3
Tendo em vista as áreas de conflito que envolvem o portão 3
(bicicletário e pedestre), será solicitada à secretaria do DEPAVE-1 que
apresente orçamento para sinalizar o acesso de bicicletas desde o
portão 3 até a ladeira da preguiça.
●

Reunião do grupo de trabalho sobre proibição de consumo de
bebida alcoólica no seu interior
O grupo deve se reunir na semana de 04/dezembro. O
administrador do parque, Sr. Heraldo, ficou de definir data e horário e
informar os demais participantes.
●

Nada mais havendo a tratar, o representante da administração
do parque, Heraldo Guiaro, encerrou os trabalhos da 161ª. Reunião
Ordinária do Conselho Gestor do Parque Ibirapuera às 20h30min.
Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de
Presença, constante como ANEXO 1 desta Ata.
_____________________________________
Heraldo Guiaro
Representante da Administração do Parque Ibirapuera
_____________________________________
Moacyr Neuenschwander Junior
1o. Secretário
_____________________________________
Juliano Adolfo Fenólio
2º. Secretário
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