
 

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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SANTA AMÉLIA. 
 

 

ATA DA 3º 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: 12/02/2015 

Horário:10:00H  

 

I. PAUTA: 

 Leitura e aprovação da Ata da 1º Reunião Ordinária, realizada em 13 de 

dezembro de 2014. 

 Segurança Pública 

 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior  

  A ata da 1º da reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2015 foi lida e 

aprovada por unanimidade.  

 

 

 Item – Segurança Pública 

É de conhecimento dos conselheiros a freqüência diária de alguns usuários 

de drogas nas dependências do parque. 

Tratando-se de uma região periférica do município de São Paulo onde 

alguns dos serviços públicos não têm grande efetividade, em destaque a 

segurança publica na região, torna-se comprometido o desenvolvimento de 

diversas atividades que poderiam estar sendo desenvolvidas neste parque 

municipal. 

A vigilância patrimonial alocada nesta unidade tem dificuldades em realizar 

seu trabalho devido ao risco de ameaças à sua integridade física, uma vez 

que estão lidando com potencias infratores da lei.   

 



Mesmo tendo o apoio da Guarda Civil Metropolitana, sua permanência no 

parque é curta, pois os mesmos alegam não ter um numero de contingente 

suficiente para que possam estar fixos nesta unidade. 

A Policia Militar esta presente na maioria das vezes apenas quando há 

ocorrências. 

 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido por unanimidade que a 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente SVMA deste município, nos auxilie na 

solução deste problema, encaminhando oficio e pedindo providencias á Inspetoria 

regional da Guarda Civil Metropolitana e Policia Militar do Itaim Paulista – São 

Paulo na qual fazemos parte. 

 

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

Dante Moreira de Oliveira Santos encerrou os trabalhos da 3º Reunião Ordinária 

do Conselho Gestor do Parque Municipal Santa Amélia. A próxima reunião será 

realizada no dia 10  de março de 2015 as 10:00h nesta mesma unidade. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, 

constante como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

Conferência: 

 

____________________________ 

Dante Moreira de Oliveira Santos 

Administrador do Parque Municipal Santa Amélia 

Coordenador do Conselho Gestor 

 

 


