
 

 

 

Parque Barragem do Guarapiranga 

 

ATA  DE  REUNIÃO  DE  TRABALHO 

Data: 29/03/2015 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, José Tavolaro Neto 

REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE BARRAGEM DO GUARAPIRANGA 

 Aparelhos de ginástica para a terceira idade 

 

O senhor José, representante dos frequentadores do parque, trouxe a reclamação/demanda sobre a 

degradação dos aparelhos de ginastica para terceira idade devido manutenção esporádica destes 

(ferrugem, enorme quantidade dos rolamentos quebrados, etc). Como os usuários dos referidos 

aparelhos são idosos ao fazerem uso destes aparelhos no estado em que se apresentam, colocam em 

risco sua saúde, dada a fragilidade desta fase etária.  

Ele informou que entregou em fevereiro, no inicio do mês, oficio com abaixo assinado tendo cerca de 

80 assinaturas para a senhora Cleide Pandolfi – subprefeito da Capela do Socorro e para o senhor 

Milton Leite – Vereador. Depois que os ofícios foram entregues, a secretaria do verde retirou os 

aparelhos danificados. 

Ele informou ainda que os freqüentadores estão se organizando para levar o caso para a mídia e 

demais autoridades competentes. 

O encaminhamento dos Conselheiros em relação a esta demanda será fazer constar em ata o 

referido problema e também encaminhar oficio para a SVMA solicitando providencias urgentes. 

 Atividades do Parque 

Divulgação no informativo das atividades de março: Oficina de cisterna, de papel reciclado e previa 

do Abraço que acontecerá em maio. Data prevista pára o evento é 12/4.  

 Implantação do Viveiro para produção de Mudas  

Está sendo implantados próximo à composteira canteiros para produção de mudas ornamentais, para os 

canteiros do Parque e o excedente será doado à comunidade. 

 Revitalização da Avenida João de Barros 

Demos início a revitalização da área do portão 4 do Parque que fica próximo à Av. João de Barros. Será 

implantado jardins internos e no recuo do calçadão e colocado uma guarita. 

 Informes sobre manejo e vigilância 

 Ciclovia – nova 

Foi informado pelo antigo conselheiro do Parque, Sr. Paulo Sergio e visitado pela administradora a 

continuação da ciclovia que passa pelo parque e continuará passando pelos clubes e ponte palafitada 

sobre a represa em direção à Av. Atlântica e ligando o Parque da Barragem aos demais Parques da Orla 

da Guarapiranga. 
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