
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL M’ BOI MIRIM 
 

   

 
ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE M’ 

BOI MIRIM 
(Biênio 2017/2019) 

 

Local: Associação Jardim Aracati 

Data: 19/02/2018 

Horário: 9h00 

 

I. PAUTA: 

  Informes gerais; 

  Fechamento do Parque por precaução da febre amarela. 

  Vacinação da população do entorno. 

  Apresentação do que foi feito em 2017. 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião. 

 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 

 Informes gerais 

 

 Conforme lista de presença, estavam presentes nesta reunião: Sociedade civil – 

Sonia O. Santos, Marilene Q. de Jesus Lemos de Souza, Rummenigge Marcos, 

Entidade-Luciano José (Associação Jardim Aracati), Poder público –  Akie Ruth Hirota e 

Pauliana França (SVMA). 

 

 Fechamento do Parque por precaução da febre amarela 

 

Foi informado que o parque foi fechado dia 28 de dezembro por precaução da febre 

amarela. A administradora do parque informou que o departamento de Fauna instruiu que 

fossem coletados os animais que aparecessem mortos no parque para análise. 

A conselheira Marilene salientou a falta da informação que as pessoas estão 

transmitindo e tendo em relação aos macacos, pois não são culpados e sim vítimas. A 

conselheira Sônia propôs fazermos um trabalho de educação ambiental com os 

frequentadores para sensibiliza-los. O conselheiro Luciano indagou a possibilidade de 

fazer alguns cartazes informativos sobre a febre amarela e sobre os postos de vacinação. 

A administradora Pauliana disse que tentaria esta demanda na SVMA ou na UBS Parque 

do Lago. 



 

  Vacinação da população do entorno 

 

A administradora do Parque informou a lista dos Postos de saúde que atenderiam a 

população para vacinação da febre amarela. A Ruth conselheira da secretaria de 

saúde informou que teriam campanhas de vacinação. O Rummenigge expos que 

algumas pessoas estão com receio de tomar a vacina por conta de algumas 

restrições. 

 

 Apresentação do que foi feito em 2017. 

 

A administradora apresentou a retrospectiva do ano de 2017. Tudo que foi 

realizado no parque com os grupos fixos, educação ambiental, parcerias, oficinas e 

projetos externos ou com frequentadores e DGD. Esta retrospectiva foi impressa e 

colocada para exposição na entrada do Parque. 

 

 

 Sugestão de pauta para a próxima reunião. 

 

A administradora sugeriu discutir o Regulamento de Uso do parque tendo em 

vista que não foi publicado ainda em diário oficial. 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administradora 

Pauliana Maria de França encerrou os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária do Conselho 

Gestor do Parque M’ Boi Mirim. A próxima reunião será realizada no dia 19 de fevereiro 

de 2018 as 09h00 na Associação Jardim Aracati. 

 

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

ANEXO 1 desta Ata.   

 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018. 

 

Conferência: 

 

___________________________________ 

Pauliana Maria de França 

Administrador do Parque M’ Boi Mirim 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________                                 __________________________ 

 

__________________________                                 __________________________ 

 



__________________________                                 __________________________ 


