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

ATA DA 12° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO
PARQUE MODERNISTA
(Biênio 2016/2018)
Local: Rua Santa Cruz, no 325, Vila Mariana, CEP 04121-000
Data: 25 de maio de 2017
Horário: 16h00 até 17h00

I.

PAUTA:
 Leitura e aprovação da Ata da 10o Reunião Ordinária;
 Leitura e aprovação da Ata da 2o Reunião Extraordinária;
 Leitura e aprovação da Ata da 3o Reunião Extraordinária;
 Informes gerais: Instauração de apuração preliminar para exclusão
da Entidade Escoteiros Tacaúnas, Alteração do horário de
funcionamento do parque, Solicitação do WI-Fi SP Livre no parque,
Cachorródromo: dimensão (metros quadrados), local e prós e
contras;
 Segurança no museu, no parque e no entorno;
 Leitura e aprovação da revisão do Regulamento de Uso do Parque;
 Leitura e aprovação da revisão do Regimento Interno do Conselho
Gestor;
 Assuntos Gerais.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
 Leitura e Aprovação da Ata da 10º Reunião Ordinária. A Ata foi lida,
aprovada e assinada.
 Leitura e Aprovação da Ata da 2º Reunião Extraordinária. A ATA da 2ª
Reunião Extraordinária de 11 de maio de 2017, foi reprovada pois haviam três
itens no Regulamento de Uso do Parque que não estavam atendendo as
necessidades do presente e o Conselho Gestor notificou a presidente.
 Leitura e Aprovação da Ata da 3º Reunião Extraordinária. A Ata da Reunião
Extraordinária de 18 de maio de 2017, com a revisão do Regimento Interno do
Conselho, foi lida, aprovada e assinada.
 Informes gerais:
Instauração de apuração preliminar para exclusão da Entidade Escoteiros
Tacaúnas: A Administradora, Juliana Hiromi, informa que enviou a deliberação do

Conselho Gestor sobre a instauração da Comissão de Apuração Preliminar, a
SVMA irá analisar a deliberação.
Alteração do horário de funcionamento do parque Modernista: A
Administradora, Juliana Hiromi, informa que para a alteração do horário de
funcionamento é necessário a publicação do Regulamento de Uso do Parque no
Diário Oficial porém como está sendo realizada a revisão deste, o horário de
funcionamento do parque permanecerá sendo de terça a domingo, das 09:00 horas
as 17:00 horas.
Solicitação de WI-Fi SP livre: A Administradora, Juliana Hiromi, informa que foi
verificada a possibilidade de instalação de Wi-Fi SP Livre no Parque Casa
Modernista, mas este projeto está em análise, será necessário aguardar um
momento mais oportuno.
Cachorródromo: A Administradora, Juliana Hiromi, informa que para a deliberação
da solicitação da implantação de um Cachorrodromo no parque são necessárias
dados do local onde o Conselho deseja a implantação deste, como local e
metragem e estarem cientes dos seus prós e contras.
Segurança no museu, no parque e no entorno do Parque: mais uma vez o tema
segurança foi levantado devido a novas ocorrências na área. Cópia de dois
Boletins de Ocorrência relativos a roubo de objetos no interior de veículo, foram
apresentados, assim como cópia de uma carta endereçada ao 3º BPM, 3ª
Companhia, assinada pela Sra. Luana Cruz Bottini, solicitando mais segurança na
área. Estas queixas vêm se juntar a outras já encaminhadas às autoridades
competentes por membros do Conselho.
Danos ao Museu Casa Modernista: A conselheira Sarita Pina expôs aos
conselheiros o dano causado ao patrimônio público pelos novos vizinhos do Museu
Casa Modernista, denominados Grupo Escoteiro Baden Powell, com endereço à
Rua Santa Cruz - 313, que demoliram parte do pórtico da parede lateral do Museu.
A conselheira apresentou o Boletim de Ocorrência lavrado no dia do fato,
explicando também que foi efetuada a perícia técnica por parte da polícia.

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante
como ANEXO 1 desta Ata.

São Paulo, 26 de maio de 2017.
Conferência dos conselheiros presentes:
__________________________
Sarita Pinheiro Pina
__________________________
Felipe P. Barros
__________________________
Eduardo A. M. Da Cruz.
__________________________
João Luiz Corbett
__________________________
Renato Carbone Júnior (G.E Tacaúnas).
__________________________
Juliana Hiromi N. Machado

