
 

 

 

Parque Barragem do Guarapiranga 

 

ATA  DE  REUNIÃO  DE  TRABALHO 

Data: 22/02/2015 Inicio: 9:00 Encerramento: 11:00 

Local: Sede do Parque Barragem do Guarapiranga - Subprefeitura Capela do Socorro 

Rua Doutor Caetano Petraglia Sobrinho, 41 – Jd. Guarapiranga  

Fone/Fax: (11) 5524-8403 

Participantes: Patricia Mc Carthy, Célia Feltrin, Valquíria Pereira, Dino Mottinelli, Christian Mc Carthy 

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE BARRAGEM DO GUARAPIRANGA 

 Projeto “Leitura” 

O projeto está sendo construído entre as duas secretarias: Educação e Verde. Está previsto uma reunião 

no dia 24/02/2015 divulgando o projeto de Leitura nos parques com os gestores das escolas da DRE-

Capela do Socorro.  

 Espaço Educativo 

Será construída uma parede de bambu para fixação de painéis para as exposições. A primeira 

exposição será Painel sobre Água: 

 Planilha sobre o uso de água no parque,  

 Resultado das análises da água da represa - Programa Rede das Aguas da Fundação SOS 

Mata Atlântica. 

 Conquistas 

Foi conseguido 1 caminhão de areia para o parquinho e ½ caminhão de pedrisco pra barragem, a 

manutenção dos brinquedos do parquinho e dos aparelhos de ginástica. 

Foram entregues 2 guaritas novas pela empresa Atento (de acordo com o contrato)  

 Portão 4 

Será colocado 1 guarita no portão 4, construído um jardim na área interna e revitalização da área 

externa. 

 Representante da secretaria da Cultura, GCM e da Subprefeitura da Capela do Socorro 

Indicação formal de representantes da Secretaria da Cultura, e GCM no novo “formulário de solicitações 

do conselho gestor”. Os indicados da subprefeitura não têm comparecido nas reuniões. 

 Aprovação do Regimento interno do Conselho Gestor 

Foi atualizado o artigo 3º que trata da composição do conselho gestor de acordo da nova legislação e 

mantido o regimento em vigor, votado e aprovado por unanimidade pelos conselheiros, deve ser 

encaminhado para publicação. 

 Iluminação solar do parque 

Será encaminhado dia 23/02/2015 os orçamentos para solicitação de verba para a execução da 

manutenção da energia solar. 

 Equipe de manejo 

Termina no final de fevereiro a extensão do contrato de manejo. Estima-se que a nova empresa iniciará 

na sequencia.  

 Abraço a Guarapiranga 

O evento acontecerá dia 31/05/2015 – domingo a partir das 7:00. Será comemorado o aniversario de 10 

anos do abraço. As reuniões prévias ao evento começam nesta semana sendo a primeira no dia 

23/02 às 19:00 hs no Grupo Escoteiros Almirante Tamandaré. A Administradora representará o Parque e 

A SVMA e todos conselheiros são convidados a participar. 

 

 



 

 Conhecer para preservar 

 

Projeto sugerido por uma de nossas conselheiras, que visa conhecer outros parques e locais de 

preservação para adquirir novos conhecimentos e experiências para possível implantação em nosso 

parque. 

É uma atividade extra conselho e não é obrigatória, porém todos conselheiros apoiaram a idéia e foi 

marcada a primeira visita para o dia 29/03 em visita agendada aos Parques da Billings, a saber: parque 

Shangrila, prainha e cantinho do céu no período da manhã mesmo horário de nossa próxima reunião. 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
 


