
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL JARDIM DA LUZ   

 

ATA (n°10) DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA LUZ.  

(Biênio 2016/2017) 

 

 

Local: Sede administrativa do Parque da Luz  

Data: 23/11/2017 

Horário: das 17h às 18h 

 

I. PAUTA: 

● Regimento Interno  

● Informes gerais  

● Regulamento de Uso de Parque  

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

● Regimento Interno    

 

Recebemos a publicação do Regimento Interno do presente Conselho, no Diário Oficial,  

datada de 21/10/2017. O processo deve ser entregue junto com a ata de hoje para a SVMA.  

 

● Informes Gerais   

 

Na próxima terça, dia 28/11, vai ser feita a roçagem no Parque (cortar a grama e alinhar 

todos os canteiros). Essa equipe de roçagem vai rodiziando entre parques de uma zona da 

cidade que inclui o Parque da Luz.  

 

Temos agora no Parque da Luz 2 funcionários de campo para varrição e retirada das lixeiras.  

O funcionário Severino voltou - o que foi comemorado pelo Conselho.  

Os banheiros da Casa de Chá estão abertos para os munícipes.  

E temos agora 3 zeladores por banheiro.  

 

O Conselho permanece no aguardo da licitação da segurança.  

 

A Conselheira Amanda ficou de convidar produtores orgânicos para reunião de Conselho 

para que possamos organizar a feira orgânica no Parque.  

 



Fernanda , administradora ,colocou que neste período de 6 ( seis ) meses sem manejo no 

Parque  não teve apoio e colaboração  do Conselho Gestor. Disse que conseguiu um mutirão 

por semana e que se o Conselho tivesse colaborado com mais parcerias  o Parque não ficaria 

tão sujo neste período.Vale lembrar que parcerias são atribuições do Conselho Gestor. 

Amanda , conselheira, colocou que a Pinacoteca também não colabora e que Fernanda não 

precisaria se sentir sozinha se tivesse avisado dos mutirões . Fernanda disse que realmente 

não avisou e que isto faz parte de seu trabalho e que  o Conselho Gestor tem autonomia 

para conseguir suas parceiras.   

 

A administradora conseguiu 50 lixeiras para distribuir pelo Parque.  

 

O Conselheiro Paulo levantou a questão da quantidade de gatos no Parque. Tem muito 

abandono, mas também há muita doação. Temos uma população estável no Parque, mas a 

Pinacoteca teme pelas obras.  

 

A Secretaria do Verde está em transição.  

E estamos com muitos problemas de lixo e sujeira no Parque.  

A areia do parquinho das crianças também.  

 

O Conselho também solicita que a Secretaria do Verde mande por escrito as contrapartidas 

das empresas que podem vir a operar o Parque no caso do projeto de parcerias serem 

aprovadas. Gostaríamos de entender o que pode acontecer.  

 

Estimativa de público: 600/700 pessoas durante a semana.  

No final de semana são 800 pessoas.  

 

A SVMA está confeccionando as placas solicitadas pela administração do Parque.  

 

Ressaltamos que não esteve presente nenhum representante da Secretaria do Verde, que 

deveria estar presente em todas as reuniões de Conselho.   

 

● Regulamento de Uso do Parque  

●  

Todos os presentes estão de acordo com as as alterações solicitadas pela SVMA da pg 17  do 

regulamento de Uso do Parque da Luz referente ao TID 17091102.  

 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS  

 

1. Retorno sobre a roçagem  



2. Discutir visitas monitoradas no Parque  

3. Colocação de caixinha de sugestões: nos banheiros, nas duas portarias e na Casa de 

Chá (Caixa, canetas e papéis)  

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como 

ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, 23 de novembro de 2017. 

 

 

Conferência: 

 

_____________(assinatura)___________ 

Nome do Administrador 

Administrador do Parque ________________ 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 



CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL ___________________ 

 

 

LISTA DE PRESENÇA DA ____ REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

  

 

 

 

 

 


