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

ATA DA 171ª. REUNIÃO ORDINÁRIA
(Biênio 2017/2019)
Local: Parque Ibirapuera, prédio da UMAPAZ (portão 7A)
Data: 09/05/2018
Horário: 18h30min
I.
●

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR
Situação da análise pelo CADES da posição do Conselho Gestor
em relação à concessão do Parque Ibirapuera
O representante da administração do parque, Thales Vinicius
Ferreira de Souza, informou que o CADES deve pautar a posição do
Conselho Gestor quanto à concessão do Parque Ibirapuera apenas na
reunião ordinária de 20/junho/2018, nas dependências da UMAPAZ, das
9h às 12h. É é solicitado aos membros do Conselho Gestor do Parque
Ibirapuera que estejam presentes, com o objetivo de reforçar a posição
aprovada pela maioria dos conselheiros para que a prefeitura elabore
um plano diretor prévio à concessão.
Expectativas quanto à publicação do edital de concessão
O representante da administração do parque, Heraldo Guiaro,
comunicou que o edital de concessão deve ser publicado em alguns
dias, conforme informação recebida da SP Parcerias. Tão logo isso
aconteça, será convocada reunião extraordinária do Conselho Gestor.
O Sr. Heraldo irá questionar a equipe responsável pela análise das
manifestações públicas quanto ao teor do edital sobre como será a
resposta do comitê às perguntas enviadas pela municipalidade.
●

Promoção de suplentes e eleição do novo 1o. secretário
O representante da administração do parque, Thales Vinicius
Ferreira de Souza, leu o regimento interno do Conselho Gestor para
esclarecer os critérios para promoção de suplentes ao cargo de
titulares. Feita a contabilização das faltas dos conselheiros titulares, ficou
definido que:
. o conselheiro suplente Cícero Bernardo da Silva assume a
posição de titular no lugar da conselheira Flávia Vitória Moura da Silva
como representante da Sociedade Civil - Frequentadores
. o conselheiro Leon Jorge Sayeg (SOJAL) assume a posição de
titular no lugar do conselheiro Moacyr Neuenschwander Junior (CBHP)
como representante da Sociedade Civil - Entidades
●

Na próxima reunião ordinária do Conselho Gestor será realizada a
eleição para escolha do novo 1o. secretário.
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Respostas aos ofícios encaminhados pelo Conselho Gestor a
órgãos da prefeitura
O representante da administração do parque, Thales Vinicius
Ferreira de Souza, atualizou os presentes quanto às respostas aos
diversos ofícios emitidos pelo Conselho Gestor com pedidos de
esclarecimentos e providências junto a órgãos da prefeitura. A
administração do parque irá disponibilizar as respostas por meio
eletrônico para os conselheiros.
●

Ficou em aberto a situação do ofício 002/2018, de
10/janeiro/2018, que solicita, junto ao DEPAVE-1, providências
relacionadas à ciclofaixa interna do Parque Ibirapuera.
Convite para presença de membro da assessoria jurídica da
SVMA na próxima reunião do Conselho Gestor
Em função de dúvidas quanto ao caráter consultivo ou
deliberativo do Conselho Gestor colocadas por departamentos da
própria prefeitura e da necessidade de encontrar meios de conceder
mais autonomia da administração do parque sobre a aplicação do
orçamento, será convidado um representante da assessoria jurídica da
SVMA para comparecer à próxima reunião do Conselho Gestor.
●

O objetivo é orientar os conselheiros quanto ao alcance de
atuação do Conselho Gestor. O convite será feito pela administração
do parque.
Convite para presença do Prof. da USP Demóstenes Ferreira da
Silva Filho na próxima reunião do Conselho Gestor
Por sugestão do Sr. Thobias Furtado, será convidado para próxima
reunião do Conselho Gestor o Prof. Demóstenes, responsável pela
elaboração de um amplo trabalho de catalogação das árvores
existentes no Parque Ibirapuera.
●

O Sr. Thobias irá enviar os dados de contato do prof. Demóstenes
para que o conselho oficialize o convite.
Nada mais havendo a tratar, o representante da administração
do parque, Heraldo Guiaro, encerrou os trabalhos da 171ª. 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.
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_____________________________________
Heraldo Guiaro
Representante da Administração do Parque Ibirapuera

_____________________________________
Juliano Adolfo Fenólio
2º. Secretário
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