CONSELHO GESTOR PARQUE IBIRAPUERA
2019/2021
Conselho
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 24 de julho de 2019 – quarta feira
HORÁRIO: 18:30h
LOCAL: UMAPAZ
PRESENÇAS (lista anexa):
CONVOCAÇÃO: Discussão do Plano Diretor
ORDEM DO DIA: Boas vindas ao Hugo que passa a trabalhar com o Heraldo e,
apresentação do visitante Giuliano (assessor do Vereador Eduardo Suplicy) que irá
acompanhar o processo de construção do PD junto ao CGPI;
- Leitura da ATAS da reuniões extraordinária do dia 03/07/2019;
Manifestações:
- Claudio – falou sobre sua visão a respeito da construção do PD que não é integralmente
participativa, que na 2ª feira 22/08 à noite o Samuel o procurou no encontro para
conversar; que os assessores do Vereador Natalini convidaram o Giuliano e ele para falar
como está o processo; Claudio ofereceu as atas e o Vereador propôs fazer, com a
anuência do CGPI, um fórum a ser bem divulgado, por volta do dia 08/09 de agosto na
Câmara dos Vereadores.
- Claudia – Concorda com a narrativa do Claudio; que a divulgação dos encontros foi
ínfima; que a presença massacrante da empresa CONSTRUCAP a incomodou; que não
se sente fazendo parte do processo; que olhou as listas de presença de entorno 67/68
participantes por encontro, sendo que mais de 51% dos participantes eram da empresa
vencedora do certame; que com certeza a SVMA vai utilizar essa amostragem.
- Assucena – que referente ao quarto encontro promovido pela SVMA, não concordou
com a organização; não houve divulgação; que a presença maciça da CONSTRUCAP
nos encontros não demonstrou a necessária transparência; sugeriu que o CGPI deveria
convidar técnicos para prefeitura para trazer informação sobre a construção do PD.
- Vicente - sente falta dos colegas se manifestarem.
- Sylvia – questiona se o CG vai ou não vai participar dos fóruns e audiências; falou que a
Tamires iria colocar no site Gestão Urbana os documentos, apresentações e resultados
dos encontros.
- Antônio Carlos - disse que não viu ampla divulgação.
- Heraldo – que em relação aos encontros, os técnicos da fauna, herbário, escola de
jardinagem, etc., falaram sobre as questões técnicas e sociais.
- Vera informou que participou de todos os encontros.
- Gustavo – está feliz por fazer parte do grupo mas que concorda com todos sobre a falta
de organização e transparência; sugere que sejam feitas solicitações à SVMA (abaixo).
- Giuliano – quanto a divulgação dos encontros quase não foi dada publicidade; que a
pouca publicidade foi feita apenas dois dias antes dos eventos; que a presença da
CONSTRUCAP não significa nada, mas que ninguém da empresa se apresentou; acredita
que isso foi premeditado, que foi uma ação coordenada.
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- Sobre a estrutura de governança de comunicação e dados do conselho, Claudia orientou
os membros do conselho sobre a forma correta de acesso ao Google Drive onde estão
sendo armazenados as atas, documentos e fotos pertencentes ao grupo.
- A secretaria do CGPI encaminhou ao Coordenador do Conselho todas atas das reuniões
do Conselho que por sua vez, as encaminhou à SVMA para publicação no site
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/.
- Em decorrência das manifestações a cima, foram efetuadas as seguintes votações:
1ª - Convite aos técnicos da SVMA que trabalharam nos encontros para contarem como
foi o processo de construção do PD e dos encontros:
(13 SIM)
(0 NÃO)
(01 ABSTENÇÃO)
2ª - Acesso a seguinte lista de solicitações efetuada pelo CGPI no dia de hoje, a respeito
do processo do PD (doc. anexo):
(09 SIM)
(02 NÃO)
(01 ABSTENÇÃO)
Solicitação de informações e esclarecimentos para a prefeitura (SVMA) após encontros
sobre plano diretor:
1.
2.
3.
4.
5.

Material apresentado no dia 22/07/19;
Material colhido nos 4 encontros da prefeitura (SVMA) sobre o plano diretor;
Conclusões da SVMA após os 4 encontros do plano diretor;
Qual a finalidade da pesquisa no site e onde os dados serão utilizados?;
Cronograma completo com datas, horário, local e escopo de cada nova etapa da
confecção do plano diretor, incluindo audiência publica e fórum temático;
6. Esqueleto do plano diretor que está sendo confeccionado pela SVMA
a. Apresentar breve descritivo de cada tópico;
7. Detalhar cada fórum temático, considerando ao menos:
a. Apresentar tema;
b. Estrutura e dinâmica de trabalho do evento;
c. Convidados
8. Compartilhamento do resultado da consulta publica encabeçada pela SP Parcerias,
em maio de 2019.
a. Este material foi usado pela SVMA para o novo plano diretor?
9. Lista de todos os técnicos (da SVMA ou de outros setores) envolvidos no novo
Plano Diretor;
10. Todos o material utilizado no diagnostico do parque preparado pelos técnicos da
SVMA.
11. Lista mínima esperada:
a. Inventário da fauna e setorização com assinatura dos técnicos;
b. Inventário de flora e setorização com assinatura dos técnicos;
c. Perfil de solo;
d. Medição de ruído;
e. Levantamento de frequência: número de carros no parque, indicando fonte
de referência e data da coleta dos dados;
f. Levantamento de frequência: número de frequentadores do parque,
indicando fonte de referência e data da coleta dos dados;
g. Águas: Índices de poluição;
h. Números de lixeiras;
i. Iluminação.
	
   2	
  
	
  

3ª - Apoio do CGPI a realização de um Fórum proposto do Vereador Natalini a ser
realizado na Câmara Municipal dos Vereadores uma semana após a divulgação da
minuta do PD por parte da SVMA:
(09 SIM)
(01 NÃO)
(04 ABSTENÇÕES)

DELIBERAÇÕES INTERNAS:
Próxima reunião do CG: 12/08/2019 - quarta feira - às 18h na UMAPAZ, quando, a convite a ser
efetivado pelo Heraldo, haverá, em uma parte da reunião, a participação da CONSTRUCAP.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos.

Heraldo Guiado
Coordenado do CGPI

Marcelo Macedo
1º Secretário

Débora Iacono
2ª Secretária
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