
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL JARDIM DA LUZ   

 

ATA (n°13) DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA LUZ.  

(Biênio 2017/2018) 

 

 

Local: Sede administrativa do Parque da Luz  

Data: 22/03/2018 

Horário: das 16h às 17h 

 

I. PAUTA: 

- Informes Gerais 

- Projeto de restauro 

- cachorródromo 

- obras danificadas da Pinacoteca 

- Regulamento de Uso 

- Reforma do Aquário 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

● Informes Gerais  

●   

 - Maria Fernanda Informou que recebeu da SVMA informação sobre o restauro das 8 ( oito)  

esculturas derrubadas ,vandalizadas, na Cruz de Malta. Alice , nos informou que o DPH 

inscreveu o projeto de restauro destas esculturas no edital 2017 do FID( Fundo de Interesses 

Difusos) da Secretaria Estadual da Justiça, e o projeto foi aprovado para a segunda etapa de 

avaliação e para esta etapa Alice explica que será necessário uma autorização da SVMA para 

utilização das dependências do parque para a montagem do canteiro aberto. Alice também 

comunica que foi enviado um Processo SEI pela diretora do DPH a diretoria de DEPAVE 5 

solicitando a anuência. Fernanda solicitará autorização na SVMA. 

- Cachorródromo – Os Conselheiros acham que o Parque , pelo perfil de seu entorno , não 

comporta cachorródromo em seu interior. 

- Pinacoteca- Paulo nos informa que duas obras foram danificadas por munícipes. Nos dias 

17 ,18  e 21 de março de 2018  foram restauradas.  

- Alice sugeriu que pesquisássemos sobre o projeto City Câmeras para o Parque. 

- Reforma do aquário – ficamos de verificar novos orçamentos . 

 

 

 -   Aprovação do Regulamento de Uso do Parque Jardim da Luz 



 

 - Foi aprovado unanimemente o Regulamento de Uso  pelo Conselho Gestor do Parque  

conforme ATA n.12 do dia 22/02/2018, onde foi acordado que as segundas feiras o Parque 

estaria fechado para todos os munícipes ( inclusive COPON), apenas para manutenção. 

- Paulo ( Pinacoteca ) questionou sobre o posicionamento da Pinacoteca dizendo que ela 

faz parte do Parque da Luz.Fernanda ficou de verificar  junto a SVMA e trará resposta na 

próxima reunião do Conselho dia 19/04/2018. 

      

 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS  

 

Próxima reunião será dia 19/04/2018 e falaremos sobre o questionamento do Paulo da 

Pinacoteca e sobre o COPON. 

 

 

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__ 

 

  

 

 

 

 

 

 


