
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 

ACLIMAÇÃO (BIÊNIO 2020/2021)  

DATA: 16/05/2021, 10h00 

LOCAL: MEET/GOOGLE  

 

Conselheiros titualeres e suplentes presentes:  

 

• Ana Claudia Cavalcante – Associação de Preservação do Cambuci e Vila Deodoro 

- Ana Maria Fasanella 

• Claudia Santana Martins (suplente) 

• Denise Scalamandré 

• Erikson Eloi Salomoni 

• Paula Chrispiniano – secretária do Conselho 

- Paulo Sergio Cassa 

• Vladimir Conejo Ribeiro - Administrador, Coordenador do Conselho e representante 

da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

- Fernanda Costa Alves (SVMA/CGC/DEPAC) 

• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  

 

Ausentes: 

- Andre Benevides (suplente) 

• Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  

- Rosana Kisil (suplente) 

• Solange Papini (Suplente)  

• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura  

 

Obs: João Pantaleo, da Secretaria de Esportes, se aposentou e deixou o Conselho. 

  

I - Informes:  

*   Informes Administrativos – Administração do Parque 

 

Vladimir informa que está em discussão uma parceria com o Rotary Clube para 

um projeto de compostagem no Parque. 

Explica que a composteira não terá resíduos da comunidade, serão resíduos 

internos vegetais, de folhagens, visando evitar o transporte de caminhão desses itens, 

e estima que isso deve reduzir pela metade a utilização desses caminhões. 



Conta que o Rotary vai financiar a composteira e que o parque entraria com a 

mão de obra. 

O conselheiro Erikson questiona como se dará essa oferta de mão de obra já 

que o parque carece de funcionários. 

Vladimir explica que não vai mudar muito o que os funcionários já executam, a 

diferença é que, em vez de levar os resíduos até um caminhão, eles levarão até a 

composteira. 

A conselheira Paula pergunta qual a natureza do contrato dessa parceria. 

Vladimir diz que ainda não foi formalizado e não sabe dizer juridicamente qual o tipo de 

contrato que será firmado. 

O administrador mencionou ainda uma parceria com o colégio Pueri Domus para 

a elaboração da trilha do saber, que sinalizará de maneira mais clara a biblioteca do 

parque para os usuários. Muitos que frequentam o parque sequer sabem que existe 

uma biblioteca ali.  

 

Informes sobre ferramentas de teletrabalho da administração 

 

O administrador informou que, depois de uma reunião com a Secretaria do 

Verde, lhe foi fornecido um computador que está sendo colocado em uso. E que ele 

está fazendo curso para utilização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

 

Informes sobre ação voluntária com relação aos felinos no parque 

 

O administrador informa que em abril foi efetuada uma reunião com voluntários 

que atuam nos cuidados dos felinos abandonados no parque. Foram definidos 26 

pontos de alimentação, e esta será feita em telhas previamente preparadas pelos 

voluntários.  

A conselheira Claudia questionou o termo de voluntariado específico para essa 

questão, que havia sido aprovado na reunião anterior. O administrador disse que não 

foi firmado ainda. Ele está fazendo o recadastramento dos voluntários que se ocupam 

dos felinos abandonados do parque.  

Claudia perguntou também se algum desses 26 pontos estariam localizados em 

alguma área infantil. O administrador disse que não, e que existe colônia de gatos 

apenas no parquinho intitulado “Recanto do Saci”, mas que o ponto de alimentação foi 

posicionado num local mais distante do parquinho. 

Foi reiterado que a nova definição de pontos de alimentação, a forma que será 

feita e ações de castração e captura voluntárias não foram informadas ou debatidas 

previamente por este Conselho. 

Foi colocado que serviços como castração, chipagem e vermifugagem dos 

felinos abandonados não estão sendo feitos pelo órgão competente, a Zoonoses. O 



administrador disse que a Zoonoses não está fazendo esse serviço durante a fase 

vermelha da pandemia. Foi deliberado que o administrador enviasse um e-mail com 

essa solicitação específica para a Zoonoses, como foi orientado no ofício recebido pelo 

Conselho por esse órgão em 2020. 

Encaminhamento e publicação de atas e ofícios para SVMA;  

 

Como o Conselho está há muito tempo sem publicação das atas redigidas e 

aprovadas no site da Secretaria do Verde, contamos com a participação de Fernanda 

Costa Alves, representante da SVMA, para que nos esclarecesse com relação a esse 

tema. 

Ela informou que, segundo a portaria 49 da Secretaria, que regulamentou as 

reuniões virtuais dos Conselhos Gestores durante a pandemia, é preciso fazer um print 

da tela da reunião virtual para confirmação de presença. E que sem isso não é possível 

a publicação. 

A conselheira Paula, secretária do Conselho, informou que já houve atas que 

foram publicadas sem esse print. Apesar desse precedente, a representante da SVMA 

reiterou que é necessária a confirmação de presença através de print. 

Com relação às atas anteriores, o conselheiro Erikson informou talvez possuir 

algum print. Para aquelas reuniões que não possuírem esse tipo de comprovação, o 

secretariado elaborará e-mail para confirmação de presença retroativa e com isso 

prosseguir para que todas as atas sejam publicadas. 

Todas as atas serão enviadas sob o mesmo número SEI junto com a respectiva 

comprovação de presença. 

Com relação aos ofícios, foi esclarecido que o Conselho Gestor não possui 

competência para encaminhamento de ofício, apesar dessa prática também já ter sido 

utilizada por administrações anteriores.  

A partir de agora, o Conselho pode deliberar por produzir um “requerimento de 

informação”, que deve fazer referência a assunto deliberado constante em ata. Esse 

requerimento é encaminhado para a SVMA, que tem 30 dias para responder. Caso 

essa resposta não seja de competência da Secretaria do Verde, esta encaminhará ao 

órgão competente. Nesse caso, a resposta pode demorar um pouco mais de tempo.  

Fernanda ficou de enviar para o Conselho o modelo de requerimento de 

informação que deve ser utilizado. 

 

Necessidade de mais funcionários no parque 
 
 O administrador Vladimir comunicou que, em reunião com a SVMA, relatou a 
escassez de funcionários para auxiliá-lo na administração e funções do parque. Foi 
informado que a Secretaria perdeu mais de 40 cargos e que será difícil recuperar essas 
vagas. 



 A conselheira Ana Claudia sugeriu formalizar um pedido do Conselho para que 
se tenha mais funcionários no parque através de requerimento de informação. 
 

Brinquedos interditados no Parquinho e protocolos de prevenção da Covid 

O administrador Vladimir informou que já enviou para Pauliana, da SVMA, o 

projeto de recuperação dos brinquedos antigos que estão interditados no “parquinho de 

cima”. Pauliana deve repassar esse projeto para Deize Perin (DGPU) e DIPO para que 

seja encaminhada a recuperação desses brinquedos.  

A conselheira Paula pontuou que essa interdição está sendo muito prejudicial 

pois são 3 brinquedos grandes que se encontram no meio do playground, atrapalhando 

bastante a utilização da área. 

Uma mãe frequentadora do parquinho, que se colocou como representante de 

15 pais frequentadores das áreas infantis, pediu a palavra para dizer que brinquedos 

novos foram interditados nesse mês. Ela questiona se a empresa que fez a obra não 

teria obrigação de garantia para fazer a reparação dos mesmos, e que chegou a enviar 

um email para a empresa. 

O administrador colocou que a obra já não está mais na garantia pois já passou 

mais de um ano da finalização, mesmo com o parque fechado devido à pandemia. Ele 

credita a quebra dos brinquedos à ação de “vândalos”. 

Tratou-se também dos protocolos de prevenção da Covid nos parquinhos. O 

administrador disse que tem deslocado alguns funcionários da prefeitura em ronda 

nessas áreas para verificar o uso de máscaras. A conselheira Paula pontuou sobre a 

necessidade de se comunicar melhor com os usuários, através de placas informativas 

sobre uso de máscara nos parquinhos. 

 

 Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião 

  

Foi sugerido como pauta a situação do lago, a regulamentação e detalhamento 

do uso de bicicletas e patinetes e a comunicação em geral do parque com os usuários.  

O conselheiro Erikson acrescentou na pauta o debate sobre placas antigas que 

não estão em uso e causam poluição visual. 

São Paulo, 16 de maio de 2021.  

ANA PAULA CHRISPINIANO 

                                                             Secretária do Conselho Gestor 



 

 

 

 

 

 

 


