PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO ARON BIRMANN
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL BURLE MARX
ATA DA 3a REUNIÃO
DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE BURLE MARX - (Biênio 2018/2020)
Local: Administração do Parque Burle Marx
Data: 17/10/2018
Horário: 9h às 11h
I. PAUTA:
➢ Acessibilidade no Parque
➢ Invasão das palmeiras ciafórtias
➢ Problema de seca nos lagos do Parque ocasionado pelo rebaixamento do lençol freático
➢ Infiltração nos banheiros do Parque
➢ Ideias para a melhoria da Horta Orgânica e criação de cursos no Parque
➢ Ideias para a instalação de um café permanente no Parque
➢ Outras ideias veiculadas

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
➢ Acessibilidade no Parque
A Srta. Carolina Corôa presidiu a Reunião de Conselho, na ausência do Sr. Rafael Birmann que teve um
imprevisto e não pôde comparecer.
Na última reunião, o conselheiro Itamar Rios ficou encarregado de pesquisar locais que fossem referência em
acessibilidade e lazer. O Sr. Itamar disse que pela sua pesquisa, a cidade de Socorro é uma cidade exemplo de
turismo acessível e mencionou que o local começou com a atração de seus pontos turísticos já existentes, os
adaptou para o acesso de todos e busca agora o selo de cidade sustentável.
Ainda no debate da acessibilidade, a conselheira Adriana Batista disse que para melhorar o acesso do Parque
para deficientes físicos, poderíamos inserir rampas metálicas não permanentes nos espaços do Parque ainda não
adaptados. A Lei da Acessibilidade exige que seja garantido o acesso ao local de interesse com acessibilidade
assistida ou individual obedecendo uma inclinação máxima.
➢ Invasão das palmeiras ciafórtias
A Srta. Carolina Coroa relembrou o problema da invasão biológica das palmeiras ciafórtias no Parque e Sra.
Adriana disse que seria importante entrar com um pedido de informações para saber quais são as orientações
que a Secretaria do Verde, quais os documentos necessários a serem protocolados e etc. Ela indicou que seria
interessante enviar uma carta para abrir o processo, solicitando o auxílio da Secretaria no andamento do projeto.
Foi levantada a possibilidade de propor um Plano de Manejo imediato das ciafórtias menores que DAP 5 para
precaução de problemas. A conselheira Júnia sugeriu que publiquemos nas redes a questão das palmeiras.

➢ Problema de seca nos lagos do Parque ocasionado pelo rebaixamento do lençol freático
O Conselho sugeriu que a Fundação Aron Birmann converse com o hotel Tangará para resolver questão do lago
e pedir para que água revertida da parede diafragma do estacionamento deste seja redirecionada para o lago que
está secando, junto com a nascente pelo rebaixamento do lençol freático. Os conselheiros indicaram que seria
interessante realizar uma reunião com o hotel para comunicar problema do lago e se não surtir efeito, tomar
outras providências para exigir a recuperação ambiental do mesmo.
➢ Infiltração nos banheiros do Parque
O problema da infiltração dos banheiros foi apontado e mencionou-se que é necessário a reforma do piso de
pedra portuguesa do Jardim Burle Marx que fica acima do espaço. A conselheira Adriana mencionou que não é
possível resolver o problema apenas com impermeabilização e ficou responsável por tentar o patrocínio da
reforma com empresas através de contrapartida de marketing. A Sra. Adriana se comprometeu a falar com o setor
responsável pela área de impermeabilização da empresa Birmann para verificar a viabilidade do projeto.
➢ Ideias para a melhoria da Horta Orgânica e criação de cursos no Parque
A conselheira Mara disse que seria importante a equipe do Parque visitar o projeto "Sabor de Fazenda" que é
uma referência em horta orgânica e modelo de cursos para crianças, adultos e idosos. A Srta. Mara sugeriu que o
Diretor Ambiental do Parque, o Sr. Vicente Tundisi, poderia dar cursos de jardinagem e manutenção em áreas
verdes para turmas com contrapartida para o Parque. O selo Burle Marx poderia atrair interessados e gerar
receita para o Parque.
➢ Ideias para a instalação de um café permanente no Parque
A conselheira Adriana comentou que pela lei vigente, não podemos ter operação comercial dentro do Parque. A
Fundação Aron Birmann possui plantas do projeto de um futuro café para ser aprovado e a Sra. Adriana disse
que marcará uma reunião com a diretora da "Casa Bauducco" para ver a viabilidade da instalação do Café do
Parque em caráter definitivo.
A Srta. Carolina trouxe a ideia de criar um box não permanente para ser instalado no Parque e ter venda diária de
lanches para os frequentadores. A Sra. Adriana vai verificar se o responsável pelo café do B31 tem interesse em
montar um stand de café no Parque.

➢ Outras ideias veiculadas
A conselheira Adriana se comprometeu a falar com fornecedores da obra da empresa Birmann para que estes
auxiliem nos projetos do parque como doação de vidro para o Pergolado.
A Srta. Carolina apresentou o projeto da "Loja Burle Marx", que possuiria uma linha de design de objetos para
venda com desenhos exclusivos a ser desenvolvido.
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