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

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE
CASA MODERNISTA.
(Biênio 2016/2018)

Local: Rua Santa Cruz, no 325, Vila Mariana, CEP 04121-000
Data: 22 de fevereiro de 2018
Horário: 14h00 até 15h00.

I. PAUTA:
 Informes Gerais: Reuniões Ordinárias 17ª, 18ª e 19ª. Eventos no Parque nos
meses de fevereiro e março.
 Item 01: Quórum Mínimo
 Item 02: Regulamento de uso do Parque.
 Item 03: Apuração preliminar.
 Item 04: Utilização de estruturas de alvenaria no terreno da Rua Santa Cruz, nº
325, Vila Mariana.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:

 Informes gerais
• O coordenador do Conselho Gestor informou que, nas últimas três reuniões
ordinárias (Reuniões Ordinárias 17ª, 18ª e 19ª), não houve quórum mínimo.
• O coordenador informou ainda que o departamento de eventos da SVMA
comunicou que, não haverão eventos no parque programados para os
meses de fevereiro e março.

Item 01: Quórum Mínimo.
O s.r. João Luiz Corbett questionou os termos da SVMA (SECRETARIA DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE) que definem o “Quórum Mínimo”. Observou que na lei
que regem os conselhos gestores de parques do município de São Paulo, não descreve a
definição para parâmetro. Diante da exposição, por maioria absoluta, o conselho gestor
aprovou envio de questionamento oficial para a SVMA, para que ela se posicione sobre
as definições e termos que definem a formação de um “Quórum Mínimo” em reuniões do
Conselho Gestor de parques do município de São Paulo.


 Item 02: Regulamento de uso do Parque.
Com o envio da minuta por e-mail (17 de janeiro de 2018), para avaliação e após
alterações sugeridas, foi aprovado pelos presentes o Regulamento de Uso do Parque
Casa Modernista.
 Item 03: Apuração Preliminar
Dando o prosseguimento nas ações referentes à apuração preliminar, instituída
pela Portaria 068/SVMA-GAB/2017, o coordenador do Conselho Gestor comunicou aos
membros do conselho gestor e munícipes presentes, a conclusão dos trabalhos.
Conforme publicação em DOC do dia 19 de dezembro de 2017, página 25, foi
determinado o arquivamento da apuração preliminar, referente ao noticiado nos autos do
P.A. 2017-0.126.784-1.
Três membros do conselho gestor reprovaram a conclusão dos trabalhos da
comissão, um foi a favor.
 Item 04: Utilização de estruturas de alvenaria no terreno da Rua Santa
Cruz, nº 325, Vila Mariana.
Após a leitura do parecer final da apuração preliminar, o s.r. João Luiz Corbett e
Sra. Sarita Pinheiro Pina novamente se manifestaram descontentes sobre a ocupação da
área localizada nos fundos do Parque Modernista e que pertencente ao Museu Casa
Modernista. Este assunto já foi tema de outras reuniões do conselho. Esta área é um
equipamento público e está sendo utilizado para benefício de apenas uma entidade, que
inclusive faz parte do conselho gestor do Parque Modernista e que medidas ao que se
sabe já foram tomadas pela secretaria municipal de cultura. Como até o momento não se
tem informações sobre ações concretas tomadas sobre o fato, propuseram o envio de
questionamento para a Secretaria Municipal da Cultura, para que esta se posicione sobre
a utilização dessa estrutura pelo Grupo Escoteiro Tacaúnas, uma vez que o mesmo se
utiliza o espaço para atividades que beneficiam exclusivamente ao grupo.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador Fábio
Shindi Oya encerrou os trabalhos da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do
Parque Casa Modernista. A próxima reunião será realizada no dia 30 de novembro de
2017 as 14h00, no Parque Casa Modernista.

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante
como ANEXO 01 desta Ata.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

Conferência:
________________________
Fábio Shindi Oya
Administrador do Parque Casa Modernista
Coordenador do Conselho Gestor
Assinaturas dos Conselheiros presentes:
__________________________
Sarita Pinheiro Pina
__________________________
Suely Rezende Pereira
__________________________
Sandra Neaime
__________________________
João Luiz Corbett
__________________________
Renato Carbone Júnior

