
 

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR 
DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 

(BIÊNIO 2020/2021) 
 
DATA: 25/07/2020 
LOCAL: MEET/GOOGLE 10h30 
 
PAUTA: 
 

I - Informes: *   Informes Administrativos – Administração do Parque.  

II - Calendário para as próximas reuniões  
III – Eleição do secretário (a) 
IV – Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião (10 minutos). 
V - Planos de conscientização para o período atual 
Tempo máxima de duração: 90 (noventa) minutos.  

 
Na data e horário estabelecidos, a Coordenadora do Conselho, a Administradora do 
Parque Sra. Tania Casseb deu início à reunião virtual permitindo acesso aos 
conselheiros e usuários.  
Presentes os conselheiros e suplentes: 
 
Ana Paula Chrispiniano 
Erikson Eloi Salomoni 
Denise Scalamandré 
Paulo Sergio Cassa 
Ana Maria Fasanella 
Claudia Santana Martins 
André Benevides de Carvalho  
Ana Claudia Cavalcante – Associação de Preservação do Cambuci e Vila Deodoro 
João Pantaleo – Secretaria de Esportes 
Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé 
Tania Casseb – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
 
Ausentes os conselheiros e suplentes: 
 
Rosana Kisil 
Renan Lemos de Oliveira 
Solange Papini 
Josmar Miranda – representante dos trabalhadores 
Valeria Valeri – Secretaria da Cultura 
 
  
Havendo quórum, deu-se início à reunião conforme a pauta estabelecida. 
 



I - Informes: 
*   Informes Administrativos – Administração do Parque. 
 
Com a palavra a Administradora do Parque Sra. Tânia Casseb, apresentou os 
seguintes informes:  
 
• MANDATO: Prorrogação do mandato dos conselheiros por 6 (seis) meses a contar 

da data de seu término PORTARIA nº49/SVMA G-AJ/2020 – art. 3º; 
• ILUMINAÇÃO: parte elétrica toda refeita, lâmpadas trocadas seja das dependências 

internas (banheiros e administração), como também do entorno do lago; 
• LIMPEZA: foram retirados mais de 20 sacos de lixo da área da bocha e das margens 

do lago, ainda há muito a se fazer, o acúmulo de lixo depositado pelos 
frequentadores é enorme, mesmo tendo várias lixeiras em toda extensão do 
Parque; 

• PODA E ROÇAGEM: várias espécies foram suprimidas todas com laudo, 
devidamente analisadas pelos engenheiros e biólogos da SVMA para segurança 
dos frequentadores e do patrimônio. A roçagem foi expandida para as áreas 
superiores (bosque). Todo resíduo de poda e roçagem está sendo retirado 
gradativamente, sendo que alguns troncos foram aproveitados (bancos). 
Lembrando que a poda e roçagem estão no calendário mensal, entre a segunda 
e terceira semana do mês. Novas mudas foram solicitadas para reposição das 
espécies supridas; 

• MANUTENÇÃO E REFORMA: foram trocados alguns canos próximos aos 
bebedouros, várias muretas foram reformadas e pintadas, o muro da área 
externa (Rua Sebastião Carneiro) foi refeito e pequenos reparos estão sendo 
feitos pelos funcionários do Parque que se dispuseram a ajudar. Lembrando que 
as pequenas obras estão sendo feitas com a ajuda dos funcionários e recursos 
de parceiros. Solicitei junto a SABESP um Geofone aparelho criado para 
detectar vazamentos subterrâneos ou ocultos; 

• OBRAS: as obras dos parquinhos estão finalizadas. Sobre o projeto básico para área 
da bocha, a empresa contratada não cumpriu com o calendário, uma nova 
licitação será feita. Algumas ordens de serviço foram solicitadas para a SVMA, 
como por exemplo pintura e manutenção do piso da concha acústica e do píer, 
limpeza dos filtros dos bebedouros e troca dos bancos quebrados. Será feito um 
mapeamento dos buracos e desníveis na pista. A SVMA forneceu telhas para 
reposição, cimento e impermeabilizante para o laguinho do jardim Japonês, o 
restante do material necessário foi adquirido através de parcerias. 

 
Manifestação da Conselheira Ana Paula Chrispisniano no sentido de que “A obra 
de uma lanchonete nunca foi aprovada por nenhum Conselho Gestor do Parque da 
Aclimação, podendo tal fato ser constatado nas atas publicadas pelos conselhos 
anteriores, sendo apenas aprovada a elaboração de um projeto e que este seja 
acompanhado de estudo de impacto ambiental que tal obra possa causar no 
parque.” 
 
 



II - Calendário para as próximas reuniões 

 
O conselheiro suplente, Sr. André Benevides de Carvalho, indagou se todos 
estariam de acordo com a gravação audiovisual das reuniões do conselho, não 
havendo objeções dos presentes. A Coordenadora verificará se o aplicativo de 
reuniões permite.  
 
O Conselheiro Paulo Cassa sugeriu que o Conselho Gestor tivesse uma data fixa de 
reunião, por exemplo, todo segundo sábado do mês. 
Foi deliberado por unanimidade adotar a sugestão do Conselheiro e, caso haja algum 
feriado ou data comemorativa no final de semana de reunião, ficará a mesma adiada 
automaticamente para o sábado seguinte, no mesmo horário. 

 
III – Eleição do secretário(a) 
 
Candidataram-se Ana Paula e André. Eleito André 
Paula com 2 votos e André com 7. 
 
Pediu a palavra a Conselheira Ana Paula, e questionou se poderíamos fixar um prazo 
para envio da minuta da ata aos conselheiros, que teriam então o prazo fixado pelas 
normas da SVMA de 3 (três) dias para sugerir ajustes. Colocado em votação, foi 
deliberado por unanimidade que o prazo de envio de minuta pelo Secretário será de 
uma semana. 

 
IV – Apresentação de Sugestões para a pauta da 
próxima reunião (10 minutos). 
 
Abertas as discussões, foram levantados os seguintes pontos: 
 
Q.Cláudia questionou quais foram as medidas para reabertura no parque. 
r. Tania: informou que está sendo seguido a norma fixada pela Prefeitura, e que a 
medição de temperatura está sendo realizada apenas em um portão. Informou ainda 
que uma empresa se prontificou a fornecer mais 1 (hum) medidor de temperatura. 
 
Q.Claudia - narrou o trabalho do Fórum Verde,  com envio nota para o Prefeito Municipal 
e para o Ministério Público e imprensa. Informou que a SVMA fez uma reunião no dia 
20/07/2020, na qual foi deliberado um levantamento da situação dos conselhos dos 
parques já abertos. Sugeriu a inclusão de pauta sobre reabertura, radiografia dos 
parques, instrumentos de planejamento e gestão.  
 
Q. Erikson: questionou sobre laudos arbóreos, que indicaram a retirada de uma 
árvore só por estar danificando uma mureta, e se não seria oportuno o debate 
prévio, levando em consideração que o reparo da mureta em questão pode ser 



realizado em alguns dias, já o plantio de um novo exemplar daquela árvore em fase 
adulta e visivelmente saudável, levaria décadas para alcançar aquele porte. 
R.Tania: Que a administradora irá enviar os laudos completos para podermos avaliar 
se cabe um questionamento à SVMA. 
 
 
Q. Ana Paula: Sugeriu seja pedido por oficio um maior detalhamento porque tem vezes 
que caem árvores não avaliadas.  
 
Q. Cláudia: também entendeu que é necessário pedirmos mais esclarecimentos. 
R.Tania: argumentou que é uma questão de prevenção, que tem muitas árvores 
condenadas, que havia enviado só a primeira página do laudo, mas que a retirada era 
mesmo necessária, pois havia risco além do dano na mureta. 
 
Q. André: Sugeriu montar um Drive virtual. 
 
Q. Sugestão sobre concessão do parque: para que a SVMA informe qual a situação do 
Parque da Aclimação. 
 
Q: João Gilberto: pediu para definir prazo para o envio da ata à SVMA. 
 
Q. Paula: Projeto da lanchonete 
R. Tania, a construtora perdeu prazo foi aberto nova licitação e 
o projeto foi aprovado pelo Conselho Gestor em 2014. 
 
Q. Ana Cláudia: gostaria de saber impressões de frequentadores sobre a situação atual 
da reabertura com limitações. 
R.Tania relatou cuidados, bebedores, equipamentos de ginástica lacrados, limpeza e 
higienização dos banheiros com mais frequência. 
 
Q. André sugeriu que fossem disponibilizados contratos, no GoogleDrive. 
 
Q. Claudia questionou se estão ocorrendo obras na Concha. 
R.Tania: fiz um pedido a SVMA de uma reforma na Concha, pintura e reparos no 
piso. 
 
 

V - Planos de conscientização para o período atual. 
 
Sugestão: Ana Claudia: levantamento critico dos usuários e nos dos conselho 
escolhermos itens mais importantes e divulgar. 
Paula: protocolo da secretaria está bom, mas os protocolos são alterados sem 
participação dos comitês…como publicaríamos? qual o alcance? 
 
 



Manifestação dos frequentadores. 
 
 
Manifestação: Roberto Casseb. Observação sobre eucaliptos e questão do tipo de 
enraizamento. 
 

Manifestação: Marcos Grossi. Notou que os brinquedos antigos só foram 
remontados sem reforma, o que dizia o contrato? Um antigo que foi apenas 
pintado já quebrou. 
R. Tania: os brinquedos foram reformados mas, no caso citado, a queda de um 
tronco que causou o dano. Será reformado em breve. 
 

Manifestação: Lino Bocchini: Muito importante a administração disponibilizar 
todos os documentos e contratos completos de tudo que acontece no parque, 
sem precisar ser requisitada. 
R. Tania: Alguns documentos e contratos encontram-se apenas na SVMA.  
 
Observação dos Conselheiros Ana Paula e André sobre Orçamento x Projetos: André 
sugeriu que fosse dada atenção à destinação de verbas do orçamento para o parque. 
A conselheira Paula, opinou para que a atenção seja voltada aos projetos que devem 
ser realizados, pois o conselho não está tendo acesso aos processos internos da SVMA 
de desenvolvimento e implantação de melhorias e manutenção, e que isso é o mais 
relevante, posto que dinheiro tem sido destinado ao parque. 
 

Manifestação: Lino Bocchini: detalhou como funciona o orçamento 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho, Administradora do Parque 
Sra. Tânia Casseb, encerrou a 1ª Reunião do Conselho Gestor do Parque da Aclimação 
para o Biênio 2020/2021, agradeceu a participação de todos e confirmou que a próxima 
reunião ficou agendada para o dia 15/08/2020 às 10h, via Meet/Goocle. 
 
São Paulo, 20 de julho de 2020. 
 
 

TANIA CASSEB  

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE  
Administradora de Parque Coordenadora do Conselho Gestor 

 
 

ANDRÉ BENEVIDES DE CARVALHO 
Secretário do Conselho Gestor 




