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

ATA DA 164ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO GESTOR DO PARQUE IBIRAPUERA
(Biênio 2017/2019)
Local: Parque Ibirapuera Portão 7A - UMAPAZ
Data: 13/12/2017
Horário: 18h30min
I.
●
●
●
●
●
●
●

PAUTA
Leitura e aprovação da ATA da 162ª. Reunião Ordinária do
Conselho Gestor;
Leitura e aprovação da ATA da 162ª. Reunião Ordinária do
Conselho Gestor;
Queda das Placas da Marquise do Parque;
Zeladoria dos Banheiros do Parque;
Atendimento às emergências no parque;
Balanço 2017

II.
●

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
Leitura e aprovação da ATA da 162ª. Reunião Ordinária do
Conselho Gestor
Foi feita a leitura da ata da 162ª. Reunião do conselho Gestor.
Colocada em votação, a ata foi aprovada por unanimidade.
Queda das Placas da Marquise do Parque
Tendo em vista a queda das placas da Marquise por fadiga de
materiais onde havia risco de queda, foi refeito.
A SIURB contratou estudo e análise de riscos de novas quedas,
dessa forma o Conselho Gestor solicita vistas ao resultado do estudo.
●

Zeladoria dos Banheiros do Parque
Houve a quebra do termo de cooperação com a empresa Jani
King para a zeladoria dos banheiros do parque por não atendimento ao
termo de cooperação e redução do contingente de funcionários.
Foi feito um Termo Aditivo ao contrato de zeladoria do parque
junto à empresa Hese para a prestação do serviço de zeladoria dos 08
conjuntos de banheiros. A Unilever continua com a cooperação para a
doação dos materiais dos banheiros.
●

Contrato de zeladoria e manejo do Parque
O contrato emergencial de Manejo e conservação com a
empresa Demax foi finalizado na data de XX/11/2017, a empresa Hese,
vencedora da concorrência pública para a prestação do serviço
assumiu o serviço na data de XX/11/2017.
●

●

Atendimento às emergências no parque
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Atualmente no parque há um contrato de ambulância para
atendimento à emergências nos finais de semana e feriados, quando
não é possível utilizar o atendimento da ambulância do parque, é
pedido auxílio à GCM e ou o SAMU. Foi sugerido que o CECCO seja
responsável por realizar o atendimento médico, mesmo que por um
horário reduzido.
Balanço 2017
Foram levantadas as seguintes considerações quanto o ano de
2017 no Parque Ibirapuera:
●

 Iluminação das quadras, banheiros reformados com contrato de
manutenção e limpeza, a Fonte voltou a funcionar, os
espetáculos tem sido elogiados.
 As falhas dos contratos anterior de manutenção, manejo e
zeladoria foram sanadas;
 Ainda falta resolver o problema dos bebedouros;
 Marquise – resultado positivo das ações;
 Termos de Cooperação que foram feitos com bom
encaminhamento;
 Problema da pista de skate próximo à Bienal ainda não foi
resolvido;
 Autorama – mudou significativamente;
 NIKE – ainda falta resolver a permeabilização;
 Sinalização das pistas de corrida foi feita
 Novos equipamentos de ginástica foram instalados no parque;
 Treinamento de vigilantes pode melhorar
 Possibilidade de CONCESSÃO, atualmente está sendo elaborado
o caderno de encargos pela Secretaria e parcerias para o edital
será feita audiência pública, devendo o conselho gestor ser
consultado.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor,
Heraldo Guiaro encerrou os trabalhos da 158ª. 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.
São Paulo, 13 de dezembro de 2017.
_____________________________________
Heraldo Guiaro
Diretor da Divisão Técnica de Administração do Parque Ibirapuera
Coordenador do Conselho Gestor
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_____________________________________
Moacyr Neuenschwander Junior
CBHP - 1º. Secretário
_____________________________________
Juliano Adolfo Fenólio
Frequentador - 2º. Secretário
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