
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL JARDIM DA LUZ   

 

ATA (n°12) DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA LUZ.  

(Biênio 2017/2018) 

 

 

Local: Sede administrativa do Parque da Luz  

Data: 22/02/2018 

Horário: das 16h às 17h 

 

I. PAUTA: 

- Informes Gerais 

- Aprovação do regulamento de Uso  

-- fechamento dos Parques 

-Aquário 

- Próxima reunião 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

● Informes Gerais   

 Maria Fernanda informou que a possibilidade de câmeras no Parque , que foi sugerida pelo 

Fabio , foi abortada. Fernanda disse que já houve problema com as antigas câmeras 

instaladas no Parque . Haviam 8 câmeras já instaladas e foram licitadas 16 câmeras.Estas 16 

câmeras foram pagas pela SVMA para a empresa licitada, porém, na hora da instalação 

verificou-se que necessitaria de uma obra para tal colocação. Foi realizada a obra nestas 8 

câmeras ( troca de fiação)já existentes e não foi possível colocar as 8 câmeras restantes por 

necessitar de obra também. Resumindo , estas 8 câmeras restantes não foram instaladas e o 

Tribunal de Contas está  apurando responsabilidades com todos os administradores , 

Diretores de DEPAVE 5 e Secretário da época. . Maria Fernanda explicou que para tal 

procedimento temos que fazer todo processo burocrático que isto envolve, ou seja, mandar 

para SVMA e esta direciona para os órgãos Tombadores que aprovam ou não qualquer 

solicitação para Parques Tombados. 

O Conselheiro Byung solicitou que retirássemos o quadro de aviso( provisório) das entradas 

principais porque estão horríveis e serão retirados. 

 

 

 -   Aprovação do Regulamento de Uso do Parque Jardim da Luz 

 



Foi aprovado unanimemente nesta data pelo Conselho Gestor , conforme solicitação da 

folha de informação n°32 do  Processo 2017.0.180.2341-0 do TID 17.254.341  das folhas 18 

a 31, o novo Regulamento de Uso do Parque Jardim da Luz .Fernanda encaminhará esta 

ATA com lista de presença para SVMA para devida publicação em Diário Oficial. 

               

     Fechamento dos Parques 

Foi perguntado nesta reunião sobre os Parque que estão sendo fechados pela Febre 

Amarela .Fernanda informou que no Parque da Luz nunca foi visto nenhum macaco nem 

mesmo sagui na região da Luz.          

 

Aquário 

Fernanda informou que o Aquário  foi esvaziado por excesso de infiltração no mesmo. Os 

peixes foram retirados e colocados na Cruz de Malta sem nenhuma morte.Informou a 

quantidade de material que precisa para a reforma e os Conselheiros ficaram de ver o 

orçamento para tentar fazer este concerto . Fernanda informou que o Julio Cesar, da Base, 

ficará responsável por este trabalho. 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS  

 

Próxima reunião será dia 15/03/2018 e falaremos sobre o cachorródromo. 

 

 

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

ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, 14 de dezembro  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__ 

 

  

 

 

 

 

 


