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Reunião EXTRAordinária realizada na sede da SAJAPE, no dia 06/05/2014. 06/05/14 REGISTRO

Tratados nesta reunião:

Discussão no CG - dia/horário das reuniões

Foi proposto um novo local / horário para as reuniões até seja restabelecida 

a segurança no parque do Cordeiro seja resolvido.

Local: Sede da SAJAPE - Av. Adolfo Pinheiro, 2464.

Os conselheiros presentes a esta reunião informaram que não 

compareceram no sábado. Entretanto, isto não impede a presença dos 

outros conselheiros na reunião ordinária de sábado.

05/04/14 REGISTRO

Contrato de segurança

Contrato a ser licitado até o dia 09/05/2014. O CG (responsável?) informou 

que iria questionar o sr. Carlos sobre o porque da falência da empresa.

03/06/14 REGISTRO

Ofício para o poder público

Foi redigido um ofício para o poder público durante a reunião, com a 

contribuição de todos os presentes.

Sr. David Wolf irá enviar ao sr. Pedro Moretti, que revisará e enviará o 

mesmo aos destinatários informados com cópia a todos os membros do CG.

06/05/14 07/05/14 David / Pedro 07/05/14

Outros temas em andamento:

1. Ofício redigido pelo CG com a concordância.

Será revisado pela sra. Eliná e posteriormente encaminhado a sra. Beatriz, 

sr. David e sr. Pedro

04/02/14 04/03/14 Eliná 03/05/14

PROTOCOLO DE REUNIÃO

Endereço: Parque Municipal do Cordeiro - DEPAVE 5029

Rua Breves, 968 - Chácara Monte Alegre

Tel.: (11) 5524-5738
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2. Acompanhamento das ações de 14.01.2014

Conforme e-mail enviado pelo sr. Pedro Paulo Moretti a todos os membros 

do CG, relativo a

- obra do corrego Alcatrazes e verba para obras de compensação

- Verba de R$ 100.000,00 para obras na ala Leste

B2. Contato com assessor do sr. Natalini:

- Foi feita visita ao gabinete do vereador pela sra. Beatriz/sr. Paulo Santos, 

mas até o momento não há posicionamento sobre a verba.

Segundo e-mail de 18/02/2014 (enviado pela sra. Beatriz), houve licitação e a 

verba de R$ 100.000,00 não está mais disponível. Este será encaminhado a 

todos.

Porém, segundo o diário oficial da data 12/12/2012, houve empresa 

vencedora - FERREIRA E PATRIOTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Enviar proposta de e-mail ao sr. Persoli c/c Natalini contestando a 

informação incorreta e que sendo assim, deverá ser contemplada com uma 

nova verba.

14/01/14 04/02/14 Pedro M. 03/05/14

Como detalhamento das informações, segue:

1.Antiga verba do Natalini de R$ 100.000: Grupo de trabalho formado por 

David, Pedro, e Bia com intuito de reativar a verba do vereador Natalini para 

reformas;

2. Verba de compensação vinculada a obra do córrego Alcatrazes de R$ 

1.200.000,00 (e posteriormente reduzida para R$ 364.000,00): Grupo de 

trabalho formado pela Dr. Elina (que preparou um análise das opções legais 

para o CG exigir informações sobre o andamento da verba da obra) e David. 

Ficou combinado que eles irão apresentar ao CG uma recomendação na 

próxima reunião.

3. Valor do Confema de R$ 150.000,00 (estimado). Ficou combinado que a 

sra. Beatriz iria fazer um draft de um oficio para formalizar o pedido.

04/02/14 11/03/14 David / Pedro / Beatriz / Elina 03/05/14

Gerais:

Temas para as próximas reuniões

- Acompanhamento das pendências derivadas do último protocolo (conforme 

abaixo)

04/09/12 05/03/13 Todos 01/10/13

1. Parque do cordeiro I – setor Leste

1.7. Projeto de ampliação da área de convivência / cancha de bocha

Um dos espaços a ser utilizada será onde é hoje a ala dos cachorros.

Os R$100.000,00 doados pelo vereador Natallini serão usados - a princípio - para 

ampliação do telhado, implantação do piso (cimento queimado), banquinhos e 

mesinhas de concreto.

Caso haja sobra de parte desse recurso, decidiremos onde e como usar.

Telhado: Já existe um projeto feito pela secretaria, para ampliação da bocha.

Para outros ítens (sem bancos), foi feito orçamento. (aprox. R$ 75.000 - 80.000)

Foi sugerido pelo sr. A. Brown que fosse feito outro orçamento, por achar o preço 

elevado. Trazer na próxima reunião.

Para registro: DEPAVE 1 compareceu ao parque para elaborar o projeto.

Falta orçamento. Será cobrado em reunião com DEPAVE1. 

Reunião realizada em 19/06 na SVMA. Verba de R$ 100.000,- será encaminhada 

o mais breve possível, para que a obra seja concluída até o fim de 2012. Licitação 

já realizada. Empresa vencedora definida, aguardando info.

Encaminhar e-mail para SVMA, expressando satisfação, mas já cobrando a 

efetiva realização das obras. Foi cobrado através de ofícios e reuniões (inclusive 

com o vereador Natalini, mas até o momento, não há previsão.

Assunto será contemplado em novo e-mail para o vereador Natalini

16/01/12 07/02/12
Pedro M.

03/05/14

1.7.2. Fazer orçamento para playground. 

Orçamentos variam entre R$ 3.000,- e R$ 30.000,- e conforme modelo sugerido 

com madeira certificada esta em aprox. R$ 10.000,-.

Orçamento realizado pelo EDIF, refeito e analisado pelo DEPAVE 1 conforme 

projeto.

A EDIF fez orçamento relativo à verba do vereador Natalini - cancha de bocha.

Quanto ao playground, a adm não tem conhecimento da informação de que foi 

refeito e analisado pelo DEPAVE 1, conforme projeto.

DEPAVE deverá mostrar ao CG do parque o projeto que foi refeito, para ser 

aprovado, e que também teve o valor reduzido com as modificações no projeto 

original. Orçamento aprovado, acompanhar implantação.

Implantação depende da verba do verador Natalini. Após reunião em 05.02.2013, 

onde o mesmo compareceu, ainda não houve retorno.

Assunto será contemplado em novo e-mail para o vereador Natalini

16/01/12 07/02/12 Pedro M. 03/05/14

1.7.4. Pontos pendentes no TCC

Enviar relatório ao sr. Eduardo Addor, para que o mesmo tome ciência de todos 

os pontos faltantes no relatório elaborado pela sra. Nilce. 

Convocar reunião para discussão dos pontos

Informado que os pontos pendentes serão resolvidos até a entrega da obra.

05/03/13 02/04/13 REGISTRO

1.8.4 - Enviar resumo ao vereador G. Natalini sobre os pontos discutidos na última 

reunião e solicitar uma posição sobre a sua emenda.

Similar ao ponto 1.7.2., não houve retorno ainda.

Assuntos serão contemplados em novo e-mail para o vereador Natalini

05/03/13 02/04/13 Pedro M. 03/05/14

1.9. Manutenção do GRADIL

O sr. Edson - ex-conselheiro do parque - enviou ao CG atual, um relato e fotos do 

gradil do parque já deteriorado, o que demanda também imediata atenção por 

parte dos responsáveis.

Enviado e-mail cobrando providências, no aguardo. Sem retorno ainda.

Não há tinta disponível. Ponto encerrado.

06/11/12 04/12/12 Patrícia M. OK

O manejo no parque esta suspenso desde 02/07/2013, para novas licitações, com 

previsão de retorno entre 15 e 20 dias (entre 17 e 22/07/2013). Informado na 

reunião que houve a volta do manejo, com início de contrato em 01/08, com o 

mesmo bastante enxuto com previsão de vigência de 6 meses (podendo ser 

prorrogado por mais 2 meses). Contempla funcionários para os 2 lados do Parque, 

porém como o setor oeste ainda não foi aberto ao público, a zeladoria de 

sanitários ainda não começou, mas a equipe de campo está completa: 01 

jardineiro e 04 aux. de jardinagem.

REGISTRO

- Foi discutida em Dez/13 uma proposta de isolamento da área dos cachorros 

através de alambrado, com acesso dos animais e seus proprietários através da 

praça Martin Luther King. Caso aprovada pela SVMA, o projeto deverá ser 

elaborado pelo DEPAVE1.

REGISTRO
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2. Parque do cordeiro II – setor Oeste

2.2.1. Proposta a ampliação da pista de cooper no setor Leste.

Avaliar a utilização destas pistas e sobra de verbas após o recebimento do 

orçamento da reforma para reutilização da cancha de bocha para outras 

atividades. E-mail protocolado no DEPAVE.

No aguardo de confirmação de que modo a verba (R$ 100.000,-) pode ser 

utilizada (somente cancha de bocha e/ou ampliação da área de convivência).

Falta resposta da secretaria (SVMA). Verba ainda não recebida pela secretaria. 

Será cobrado em reunião com DEPAVE1.

Reunião realizada em 19/06 na SVMA. Projeto foi aprovado e será contemplado 

também pela verba de R$ 100.000,-

Este ponto também depende de verba.

Assunto será contemplado em novo e-mail para o vereador Natalini

16/01/12 07/02/12 Pedro M. 03/05/14

Visita do sr. Eduardo - Eng. SIURB

- No dia 21/08/2013 houve a vistoria do sr. Eduardo da SIURB no parque, 

juntamente com o sr. Sérgio da empresa Souza Pedro e a conselheira Maria 

José.

As intervenções necessárias na edificação foram passadas ao sr. Sérgio e já 

realizadas para depois então, ser feita a entrega definitiva da obra.

A parte elétrica já está concluida. Nova reunião deverá ser agendada.

03/09/13 01/10/13 Todos 03/05/14

3. Corrego do Cordeiro

Assunto encerrado

4. Conselho gestor do parque do Cordeiro

4.1. Composição do novo conselho gestor do Parque do Cordeiro

Período de 2012 à 2014
04/09/12 REGISTRO

- Posse do CG: Os membros eleitos e presentes tomaram posse e receberam 

os seus certificados.
04/09/12 REGISTRO

- Leitura do regimento interno: Sra. Olívia leu o regimento interno, que deverá 

ser enviado a todos os membros do conselho para que sejam feitas as devidas 

observações e alterações.

Todos os membros deverão trazer as suas observações até a próxima reunião, 

para que então seja feita uma revisão na minuta.

O regimento interno do conselho gestor do parque foi aprovado sem 

modificações

A regulamentação de uso do parque municipal do cordeiro foi concluída e 

está em vigor.

04/09/12 02/10/12 Conselho Gestor OK

- Agendamento de reuniões em 2013:

Próximas reuniões em 2013 acontecerão toda 1ª terça-feira de cada mês, às 

19:00 também com tolerância de 15 min.

Datas 1º semestre/2013: 15/01, 05/02, 05/03, 02/04, 07/05, 04/06 (remarcada 

para 11/06).

Datas 2º semestre/2013: 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11 e 03/12.

04/12/12 REGISTRO

Datas 1º semestre/2014: 14/01, 04/02, 04/03, 05/04, 06/05 e 03/06 as 19:00 11/06/13 REGISTRO

- Logo após a reunião ordinária no dia 11/03, houve a uma tentativa de 

assalto (ou roubo a mão armada), a um motorista que aguardava um dos 

participantes da reunião e que foi testemunhada por alguns membros do CG.

A PM foi avisada do ocorrido. Isto demonstra a necessidade latente de 

reforçar o policiamento também nas imediações do parque.

REGISTRO

- Enviar ofício aos membros nomeados pela SVMA comunicando as faltas e 

solicitando a substituição dos mesmos.

Não foi necessário o envio do ofício, pois a própria SVMA solicitou a sra. Patrícia, 

o nome dos representantes que faltaram.

REGISTRO

Assuntos discutidos nas reuniões

As decisões tomadas nas reuniões, através de votação ou não, obrigam a todos, 

presentes ou não.  Ficou estabelecido por unanimidade de que assuntos a serem 

levados para votação não precisam ser comunicados com antecedência ao CG, já 

que é importante a participação de todos nas reuniões, sejam titulares ou 

suplentes; dessa maneira. os presentes decidem pela maioria.

REGISTRO

4.2. Ala Oeste - regulamento

- Análise do regulamento: o regulamento será enviado até 05/12 com prazo de 

aprovação até 08/12/2013, por todos.

Responsável pelo DEPAVE G: Evando Reis

Publicado no diário oficial, já contemplando as sugestões do C.G.

05/11/13 19/11/13 Patrícia M. / Todos OK
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6. Temas de tráfego

6. Temas de tráfego

6.1. Cobrar posicionamento quanto ao ofício já enviado a CET, sobre medidas de 

redução do tráfego, melhoria de segurança visto que a ala Oeste será aberta ao 

público.

e-mail: canhadas@cetsp.com.br

Enviado, com cópia a todos os membros do CG.

Em análise do GET5 - sr. Valadão.

Verificar na próxima reunião, se foi feita alguma análise.

16/01/12 07/02/12
Pedro M.

Conselho gestor
03/05/14

6.2. Veículos na contra-mão e abertura da ala Oeste

- Foram colocados temporariamente bloqueios perto da entrada da ala Leste, por 

ocasião da abertura da ala Oeste. Entretanto, veículos continuam descendo a rua 

Breves na contra-mão, e muitas vezes em alta velocidade. Tema tem agora maior 

importância, pois as duas alas estão abertas ao público. Ações:

- Informar número do SAC CET

- Enviar e-mail para a CET cobrando providências

- Enviar reclamação da Cecília

Novo contato na CET: Sra. Rose. 

Tel.: 3120-4415 R.2149

Email: dgp2@cetsp.com.br

O CG ainda não recebeu qualquer resposta sobre o tema, volta a alertar 

sobre o risco iminente de acidentes, pela insistência dos motoristas 

descendo na contra-mão da rua Breves.

05/11/13 03/12/13

Patrícia M.

David W.

Pedro M.

03/05/14

7. Temas gerais

Propostas para o entorno do parque do CG

Sr. Anthony Brown propôs:

- o fechamento da rua Breves, entre as alas Leste e Oeste aos finais de semana e 

feriados

- Lombofaixa entre as entradas das alas para redução da velocidade

- Reposicionamento das faixas e instalação de semáforo, principalmente quando a 

ala Oeste for aberta ao público.

Informado pelo sr. Adelino que a CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) 

também pode auxiliar neste caso.

Adicionalmente, de acordo com o e-mail da sra. Cristina A., de 07/05/2012, as 

seguintes propostas estão em avaliação:

- Avaliação técnica para redução de velocidade;

- Levantamento topográfico no entrocamento da r. Breves com r. Guilherme 

Asbahr;

- Correção da rotatória no entrocamento da r. Breves com r. Rubens Gomes de 

Souza;

- Manutenção da mão única na r. Breves

Nota: O sr. Valadão solicitou o auxílio dos dos moradores para bancar o 

levantamento topográfico no entroncamento da Breves com Guilherme Asbahr.

Não havendo essa possibilidade (e provavelmente não haverá) ele deverá ser 

informado para que a própria prefeitura providencie, 

o que deve postergar qualquer intervenção.

Novo ofício enviado pela sra. Cristina A., cobrando ações (em anexo ).

Aguardando contato da empresa que fará o levantamento planialtimétrico.

06/03/12 03/04/12 Conselho Gestor 03/05/14

- O CG agradece novamente a sra. Olívia, que desta vez proporcionou ao parque 

e a seus usuários a pintura das faixas que demarcam as vagas para 

estacionamento dos veículos.

REGISTRO

- O conselheiro David W. informa que o site da SVMA está desatualizado, não 

sendo possível saber qual é a estrutura organizacional atualizada.
REGISTRO

Diversos

REGISTROS

Próxima reunião: 03/06/2014 às 19:00
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