
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

DIVISÃO DE GESTÃO DE PARQUES URBANOS- DGPU 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA DOS REMÉDIOS 

ATA nº 02/2019 DA  REUNIÃO ORDINÁRIA  DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE VILA DOS 

REMÉDIOS 2018/2020. 

Local: Parque Municipal Vila dos Remédios 

Data: 11.04.2019 

Horário: 19:38 às 21:00h 

RESUMO GERAL: 

PRESENTES: José Trindade Celis, Dirce Prandato Curi, Aloizio Silva. 

Convidado: Paulo César Maluf, conselheiro titular do Cades-Lapa 

Ausentes: José Carlos Martins, Sonia Nascimento, Alessandra Rocha , Marli de Oliveira (férias), 

Cyra Malta (ausência justificada). 

A reunião se  iniciou com o gestor interino José Trindade Celis, fazendo a leitura da ata 

anterior, sem correções. 

PAUTA: 

A) - FESTA DE 40 ANOS DO PARQUE: 

    - Primeiramente os presentes definiram a data da festa para o sábado,  22 de junho de 2019, 

com início previsto às 12h00 e término às 17h00.            

Propaganda: será elaborado um folder para divulgação do evento, convidando todos 

moradores da região para uma festa comunitária e sustentável , onde cada participante  trará 

um prato de alimento ou bebidas em geral.  

  Serão convidados também cantores, conjuntos musicais ( Samba na praça)  além de convidar 

os grupos escoteiros da região, bem como escolas do entorno, com a participação de alunos – 

que possam  dançar as tradicionais quadrinhas juninas. 

 Titulo sugerido para a chamada do evento: VENHA PARTICIPAR DA FESTA DE 40 ANOS DO 

PARQUE VILA DOS REMEDIOS – TIPICA JUNINA 

Comissão: foi sugerido alguns nomes para compor a comissão de eventos: Celis, Dirce, Rosi, 

Paulo e Roberto. Este assunto será abordado na próxima reunião do Conselho Gestor. 

O gestor do parque José Trindade Celis, ficou de verificar com a assessoria da SVMA, a 

possibilidade de emissão de convites alusivos à comemoração. 



         B)  – LAGOS:  ações de  Segurança para evitar  pesca, natação. 

Na discussão dos problemas de Segurança dos lagos, houve um consenso entre os conselheiros  

da necessidade de ações adequadas para se evitar a pesca, natação por parte de jovens no 

local.  Para isto será necessário um projeto de comunicação no interior do parque, alertando 

para os perigos de se utilizarem este espaço público. 

O gestor Celis se comprometeu a elaborar uma listagem de frases preventivas para possível 

confecção de placas pela Comunicação da SVMA;  para tanto já encaminhou solicitação junto à 

diretoria da DGPU. 

Outro  tema discutido foi o policiamento por parte da Policia Militar, Guarda Civil 

Metropolitana e Policia Ambiental. Foi sugerido no grupo e aprovado -  que as policias (PM e 

GCM)  façam um sistema de monitoramento (rodizio) semanalmente no parque nos seguintes 

horários: das 13 às 18 horas. 

B) – ASSUNTOS GERAIS: 

Vários assuntos referentes aos problemas do parque também foram abordados pelos 

presentes:  

a) Banheiros deficientes e femininos se encontram em estado deploráveis; 

vazamentos nos tetos, fechaduras emperradas e lâmpadas quebradas; 

b) Água: excessivo aumento de consumo no parque, necessário fazer urgente 

levantamento de vazamento. Consultar SABESP. 

c) Podas e supressão de árvores: a empresa Plena continua  executando os serviços 

autorizados (cerca de 18 árvores serão derrubadas), além de fazer pontuais 

roçagens; 

d) Muro em frente à escola: medidas preventivas de manutenção estão sendo 

realizadas  –  colocação de mourões, para atenuar o problema; 

e) O gestor Celis disse que enviará uma relação destas questões para conhecimento 

da coordenadora da DGPU, região norte. 

Nada mais havendo a tratar, o gestor interino José Trindade Celis, deu por encerrada a reunião 

e eu, Dirce Prandato Curi, conselheira gestora pela sociedade civil elaborou e presente ata 

oficial.  

 A próxima reunião será realizada no dia 09  de Maio de 2019 às 19h00 no Parque Municipal 

Vila dos Remédios – Rua Carlos Alberto Vanzolini, 413. 

 


