
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 

ACLIMAÇÃO (BIÊNIO 2020/2021) 

DATA: 18/07/2021, 10h00 

LOCAL: MEET/GOOGLE  

 

Conselheiros titulares e suplentes presentes:  

 

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

- Ana Maria Fasanella 

- Andre Benevides (suplente) 

• 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 

• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  

 

Ausentes: 

• Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  

- Rosana Kisil (suplente) 

• Solange Papini (Suplente)  

• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura  

 

 

I - Informes:  

*   Informes Administrativos – Administração do Parque 

 
Uma usuária entra na reunião via celular direto do parque. Chama-se Maricy e faz 
trabalho voluntário de retirada de lixo no parque. O Conselho solicitou que ela 
assinasse o termo de voluntariado. 
 
O administrador informa que focou no vazamento de água no parque. Diz que achou 6 
vazamentos, que todos foram resolvidos, e que baixou a conta de 64 para 20 mil reais.  
Comunicou que fez com um “pessoal dele” e com seus próprios recursos.  
Disse que a SABESP veio, fizeram o acompanhamento, que a SVMA está ciente, e que 
estão estudando o que dá para ser feito, se dá pra mover alguma ação. 



  
 
Também citou a questão da limpeza e assoreamento do lago, está fazendo com um 
pessoal dele, citou dois nomes: Elias e Jacó, que estariam limpando e recolhendo o 
que está dentro do lago. 
 
Com relação ao projeto de compostagem com o Rotary, está aguardando. Foi entregue 
o projeto em cima de um chamamento que estava vencido, agora saiu um novo 
chamamento. 
 
Comunica também que a faxina da sede está pronta, e agora vai começar a faxina dos 
banheiros. 
 
 
 
 
Encaminhamento ao Ministério Público sobre a questão da não publicação das 
atas do Conselho: 

 
Foi deliberado no sentido de aguardar mais um pouco e de não encaminhar a questão 
ao MP. 
 
Parquinhos – brinquedos interditados 
 
Aguarda autorização da SVMA sobre a arrumação dos brinquedos antigos. 
 
Portões ainda fechados no parque 
 
Estão fechados por ordem da SVMA e o administrador não tem autorização para abrir. 
 
 
Sugestões de pauta: 

 
Conselheira Ana Claudia: 
 
Sugere falar sobre o Jardim Japonês: que tinha sido feito um pedido para o 
supermercado Hirota e eles voltaram atrás na parceria. Sugere tentar de novo um 
patrocínio. Estava envolvendo a associação dos coreanos, que cuida do relógio.  
 
Questiona como anda o pedido de mais funcionários para a SVMA. 

São Paulo, 18 de julho de 2021.  

ANA PAULA CHRISPINIANO 

                                                             Secretária do Conselho Gestor 


