
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 

ACLIMAÇÃO (BIÊNIO 2020/2021) 

DATA: 20/06/2021, 10h00 

LOCAL: MEET/GOOGLE  

 

Conselheiros titulares e suplentes presentes:  

 

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

- Ana Maria Fasanella 

• Claudia Santana Martins (suplente) 

• Denise Scalamandré 

• Paula Chrispiniano – secretária do Conselho 

- Paulo Sergio Cassa 

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

da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  

 

Ausentes: 

- Andre Benevides (suplente) 

• Erikson Eloi Salomoni 

• Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  

- Rosana Kisil (suplente) 

• Solange Papini (Suplente)  

• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura  

 

 

I - Informes:  

*   Informes Administrativos – Administração do Parque 

 

O administrador Vladimir trouxe membros do Rotary para apresentar um projeto 

de compostagem no parque. 

Diva Fonseca, presidente do Rotary Aclimação, trouxe a Morada da Floresta, 

ONG que fará a compostagem através de recursos do Rotary e de parceiros que 

estarão no projeto. 



Claudio Spindola, fundador e Diretor do Morada da Floresta, fez uma 

apresentação. Disse que a ideia é aproveitar todo o resíduo orgânico do parque para a 

produção de adubo. Os funcionários do parque vão operar a compostagem. 

Seriam 4 pontos de compostagem. 2 pontos perto da sede e 2 pontos perto da 

quadra da rua Pedra Azul. 

Foi protocolado junto a comissão de parcerias da SVMA um pedido, atendendo 

a portaria que regra as parcerias. Prevê contrapartida visual, dentro das regras da 

prefeitura e terá logos do Rotary, da ONG Morada e da SVMA, além de informações 

sobre a compostagem e informativos. É um chamamento público que está na 

Secretaria pendendo aprovação, aguardando análise técnica. 

A conselheira Ana Claudia propôs uma articulação com a escola Brigadeiro 

Faria Lima e o projeto. 

 

Informe sobre as cadeiras dos conselheiros da Secretaria de Esportes e da 

Cultura: 

Um funcionário da Secretaria de Esportes chamado Willy será o novo 

conselheiro da cadeira de esportes. 

Com relação à Secretaria de Cultura, o administrador ficou de se informar. A 

conselheira Paula informou que precisaria ser alguma pessoa ligada ao Departamento 

do Patrimônio Histórico, por causa do tombamento do parque.   

 

II – Encaminhamento e publicação de atas e requerimento de informações; 

 

O administrador Vladimir ainda não conseguiu colocar no SEI os prints de 

presença das reuniões que faltavam. Por isso os documentos ainda não chegaram na 

Secretaria do Verde e as atas faltantes não foram publicadas.  

A conselheira Neiva se ofereceu para ajudar a incluir no SEI. Vamos aguardar 

até a próxima reunião para verificar se o problema da publicação das atas, que ocorre 

desde outubro de 2020, se normaliza. 

Foi detalhado também um requerimento de informação para a SVMA com 

relação ao quadro de funcionários do parque. 

Será solicitado o organograma dos funcionários diretos e indiretos, além da 

descrição do que cada funcionário faz.  

Vamos também emitir parecer do Conselho para a SVMA com uma avaliação de 

que falta mão de obra no Parque e solicitar mais funcionários. 

 



 

III – Situação dos brinquedos interditados no parquinho “de cima” 

 

A empresa Arizy play trocou os ganchos, soldou as correntes, e fez uma 

manutenção nos brinquedos novos que estavam danificados. 

Com relação aos 3 brinquedos interditados no parque de cima foi feito outro 

projeto, sem custo, que precisa de mão de obra da Secretaria. Está aguardando a 

posição da secretaria sobre isso. 

 

  

São Paulo, 20 de junho de 2021.  

ANA PAULA CHRISPINIANO 

                                                             Secretária do Conselho Gestor 

 

 

 

 

 

 


