
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL JARDIM DA LUZ   

 

ATA (n°16) DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA LUZ.  

(Biênio 2017/2018) 

 

 

Local: Sede administrativa do Parque da Luz  

Data: 21/06/2018 

Horário: das 16h às 17h 

 

I.  PAUTA: 

    

- Informes Gerais 

 

-Atividades de Cleones no Parque  

-Visita do Secretário 

-Pinacoteca 

-Munícipe 

-Esculturas 

-Biblioteca 

-Fim de Mandato dos Conselheiros 

 

 

 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

● Atividade Cleone e Visita do Secretário 

  

 - Maria Fernanda Informa que o Secretário Eduardo Castro veio ao Parque para 

assinar a concessão do espaço para as “Mulheres da Luz” por mais um ano.Fernanda 

informou aos Conselheiros o quão importante é o trabalho da Cleones  dentro deste 

espaço com atendimentos como ,psicólogos , médicos , oficinas, professores de 

alfabetização , etc. 

 

 

          Pinacoteca 

 



-Fernanda informa que houve uma roçagem e poda irregular no interior do Parque 

realizada por funcionários da Pinacoteca. Fernanda esclarece que as podas e 

roçagem do Parque da Luz são feitas através de cronogramas pelos técnicos e 

agrônomos da SVMA e poda somente com Laudos técnicos publicados no D.O. 

 

 

 

             Munícipe  

 

-Fernanda Informa que um munícipe passou muito mal no Parque , que chamou 

várias vezes SAMU, BOMBEIRO , GCM , e como não apareceu ninguém  este 

munícipe foi levado ao AMA próximo ao Parque onde foi atendido imediatamente. 

 

 

         Esculturas 

 

-Alice nos informa que ainda não saiu o resultado do FID e caso seja aprovado 

,contemplará o  restauro das esculturas da Cruz de Malta , mas acredita que até o fim 

de julho 2018 teremos posicionamento. 

 

        Biblioteca 

 

-Fernanda propõe aos Conselheiros fazer uma biblioteca para o Parque da Luz . 

Informa que fez uma  no Parque do Povo que deu bastante certo e que funciona até 

hoje. 

 

       Fim de Mandato 

 

- Conselheiro Pedro nos informou que este mandato acaba em agosto e que somente 

poderá voltar ao Conselho daqui 2 anos .Fernanda ficou de ver com a SVMA sobre os 

cartazes da nova eleição. 

 

 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO E ENCAMINHAMENTOS  

 

 

Eleições do Conselho Gestor, Sesc e Biblioteca 

 

 

 



São Paulo, 21 de junho  de 2018. 

 

 

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__ 

 


