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Durante o exercício de 2018, houve uma pequena variação do total das despesas - de 
R$ 1.218.043.41 em 2017 para R$ 1.239.138,35, no entanto, excluindo-se os itens 
não recorrentes, tivemos um aumento de R$ 110.438,00 (mais de 13%). 

Descontinuamos o contrato com a Estapar, a quem agradecemos a colaboração nos 
últimos anos. Graças a obtenção de financiamento de R$ 270.000,00 do Bradesco, 
realizamos mudança da operação de manual para automática, a ser operada por 
equipe própria da FAB. Esperamos com isso melhorar a satisfação de nossos 
usuários com mais conforto, mais facilidades e menos filas.

Em relação às Receitas e Contribuições relativas ao ano de 2018, obtivemos 
aumento relevante, resultado de  melhora na gestão e na geração de receitas. 
Excluindo-se as receitas não recorrentes, tivemos um aumento na geração 
recorrente de receitas de R$ 110.337,51

Em relação às contribuições, ainda não chegamos a um acordo para o  Hotel Palácio 
Tangará contribuir com o Parque, mas as tratativas continuam. O Condomínio 
Parque Tangará não só manteve sua contribuição, única entre todos condomínios 
vizinhos, como também aumentou o valor para R$ 30.000,00 anuais. A Fundação 
aportou R$ 226,750.00.

2018 foi ano de conquistas, e dentre tantas, duas foram muito gratificantes - a 
abertura do Burlecão e da locação de Bikes, iniciativas que atenderam, mesmo que 
em parte, a um grupo de usuários que se sentiam pouco prestigiados pelo Parque 
Burle Marx.
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Burlecão

Aluguel de Bicicletas



Nosso funcionário Mauro, com apoio da Lourdes, expandiu a Horta e, além disso, 
tem dedicado muito do seu tempo a no Jardim Colombo, onde, com apoio de toda 
comunidade e da ação social do ArqFuturo, está surgindo o Parque da Fazendinha 
onde antes havia um lixão. Mauro também prestou assistência ao grupo que criou 
uma horta no pequeno parque na outra ponta da ponte Laguna. 

Criamos o Projeto "Descobrindo o Parque", que consiste em trazer crianças do 
Jardim Colombo para passear no parque, com transporte, um pequeno lanche e 
muito alegria.  

Avançamos na revitalização do lago, onde instalamos equipamento aerador, 
fizemos um repovoamento com inserção de novos peixes, inserimos Ilhas 
Flutuantes através de doação da Pernod Ricard.

Avançamos nas Reformas da Casa de Taipa, do Pergolado e do Jardim de Roberto 
Burle Marx, na implementação do plano de manejo e controle das plantas 
invasoras, que tanto tem prejudicado nossa mata.

Nenhuma dessas conquistas seria possível sem o apoio e dedicação da incrível 
equipe do parque, que aumentou de 18 para 23, sem contar os voluntários que 
agora também fazem parte da família Burle Marx, e sem esquecer da adição mais 
relevante, da Carol Coroa, gerente do Parque Burle Marx, a frente de todas 
iniciativas com muita garra e determinação.
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“Descobrindo o Parque”

Mauro no Jd. Colombo



Entramos em 2019 com muitos projetos, esperando 
cada vez mais incrementar nossas relações com toda 
vizinhança, com mais voluntariado, mais participação, 
atendendo a comunidade e servindo de modelo de 
inovação de gestão privada de parque público.

A Fundação Aron Birmann, com 23 anos de gestão e 
manutenção do Parque Burle Marx, agradece a todos 
- funcionários, voluntários, parceiros nas atividades 
do parque, visitantes e usuários - que fazem do 
Parque Burle Marx o cantinho de São Paulo próximo 
do nosso coração.  

Informações completas estão disponíveis na 
administração do Parque Burle Marx
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Ilhas Flutuantes

Restauro Casa de Taipa Ilhas Flutuantes

Reforma do Jardim Xadrez
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