
 

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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SANTA AMÉLIA 
 

ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 
PARQUE SANTA AMÉLIA. 

 
(Biênio 2014/2016) 

 

 

Local: PARQUE MUNICIPAL SANTA AMÉLIA – Rua: Timóteo Correia de Góes nº 

100 

Data: 13/12/2014 

Horário: 10:OO hr 

 

I. PAUTA: 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, foi iniciada 

a primeira reunião do Conselho Gestor deste Parque. 

Esta primeira reunião foi introdutória aos conselheiros, onde nos 

apresentamos, apresentamos os objetivos de um Conselho Gestor 

dentro dos Parques Municipais da cidade, e expomos nossos 

conhecimentos, contatos e intenções. 

 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Informes gerais 

 

Nesta reunião a conselheira Jandayra, propôs que nós, deste conselho 

poderíamos participar de reuniões de conselhos diversos situados em 

nossa região, desde que fossem de interesse para o parque e nosso 

entorno. Citou o CONSEG ( CONSELHO DE SEGURANÇA). A mesma 

também propôs a possibilidade de estar realizando as reuniões em 

uma unidade do CIC (CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA) onde 

ela trabalha. Assim como através desta integração intersecretarial, 

trazermos OFICINAS e CAPACITAÇÕES  para serem desenvolvidas 

junto aos freqüentadores da unidade. 

O conselheiro Severino, trouxe em pauta, as verbas que eram 

destinadas anteriormente aos parques, para que tivessem certa 

 



autonomia no desenvolvimento de pequenas atividade ou manutenção 

de alguma espécie.  

Foi-se discutido sobre a segurança publica da região e principalmente 

dentro do parque. O parque recebe freqüentadores indesejáveis, 

usuários de drogas e infratores, que atrapalham no andamento das 

atividades. Levantou-se a necessidade de maior atuação da secretaria 

de segurança publica, através de uma efetividade continua da GCM – 

GUARDA METROPOLITANA MOGIANA E POLICIA MILITAR. 

Outros conselheiros propuseram melhorias e sugestões diversas para 

unidade. 

O administrador do parque, Dante Moreira de O. Santos expôs o 

possível recurso hídrico que o parque possui em seu interior e as 

possibilidades de usá-lo de forma sustentável para as atividades 

diárias da unidade.  

 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

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

Dante Moreira de Oliveira Santos encerrou os trabalhos da 1º Reunião Ordinária 

do Conselho Gestor do Parque Santa Amélia. A próxima reunião será realizada no 

dia 17 de janeiro de 2015 as 10:00 hs no Parque Santa Amélia. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, 

constante como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2014. 

 

 

Conferência: 

Dante Moreira de Oliveira Santos 

Administrador do Parque Santa Amélia 

Coordenador do Conselho Gestor 


