
 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 

DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 

(BIÊNIO 2020/2021) 

 

DATA: 07/11/2020 

LOCAL: MEET/GOOGLE 10h00 

 

PAUTA: 

 

I - Informes: 

*   Informes Administrativos – Administração do Parque. 

  

II – Apresentação, análise e votação da justificativa de ausência do representante 

dos trabalhadores Josmar Miranda 

  

III –  Análise e informações sobre o Projeto da Bocha 

  

IV - Apresentação de modelo de  funcionamento e votação quanto a implantação 

dos grupos de trabalho 

 

V - Debate sobre a situação dos animais abandonados no parque 

 

VI – Análise sobre a situação de zeladoria/manutenção do parque e 

encaminhamento. 

 

VII - Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião (10 minutos). 

 

Tempo máxima de duração: 90 (noventa) minutos. 

 

Presentes os conselheiros e suplentes: 



 

 

• Ana Claudia Cavalcante – Associação de Preservação do Cambuci e Vila Deodoro 
• Ana Paula Chrispiniano 
• Erikson Eloi Salomoni 
• Denise Scalamandré 
• Paulo Sergio Cassa 
• Ana Maria Fasanella 
• Claudia Santana Martins 
• André Benevides de Carvalho  
• Tania Casseb – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
• João Pantaleo – Secretaria de Esportes 
• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé 

 

Ausentes 

• Josmar Miranda - Representante dos trabalhadores 
• Rosana Kisil 
• Renan Lemos de Oliveira (Suplente) 
• Solange Papini (Suplente) 
• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura 

 

Com a palavra a Administradora do Parque Sra. Tânia Casseb, apresentou os seguintes 

informes: 

 

I - Informes: 

*   Informes Administrativos – Administração do Parque. 

A Administradora do Parque da Aclimação Tania Casseb abriu a reunião no primeiro 

ponto de pauta com os informes. 

Disse que 3 árvores caíram no último mês. As 3 estavam doentes. Solicitação de 

reposição já foi feita. 

Falou da manutenção da rede de água com a troca de canos e vários consertos que 

diminuíram o desperdício de água. 

Também encaminhou pedido à Secretaria solicitando mais funcionários para manejo, 

varrição e jardinagem. 

Informou que solicitou ao Comandante da CGM da região, o Sr. Paulo Rogério de 

Bastos uma visita técnica ao Parque da Aclimação para verificar quais os melhores 

locais para a instalação das Câmeras de Segurança. 

Falou da reabertura do Parque nos finais de semana que tiveram um aumento 

significativo de visitantes. Lembrou que o número de frequentadores não pode 

ultrapassar os 60% de capacidade.  



 

 

Relatou o que aconteceu no Mutirão com frequentadores do Parque que se dispuseram 

a colaborar na limpeza e plantio de novas mudas de Ipês atrás do Recanto do Saci. 

Foram 9 espécies plantadas.  

Solicitou ajuda dos Conselheiros nos mutirões e pediu que os questionamentos dos 

Conselheiros fossem feitos nas reuniões ordinárias. 

No final dos informes reafirmou seu currículo com formação em nível superior e 

relacionou vários cursos concluídos na área ambiental. 

Em seguida o Sr. André, Secretário do Conselho, desculpou-se do atraso da Ata anterior 

por conta de falta de tempo nesse período em função das atividades profissionais. 

Falou do Ofício à Zoonose que deve ser encaminhado diretamente ao Secretário de 

Saúde do Município. 

Comentou uma fala da Conselheira Paula de que as pessoas presentes à reunião 

falassem após cada tema do ponto de pauta. 

O Conselheiro Paulo Cassa sugeriu que o tempo de cada um não ultrapasse 3 minutos. 

As demais intervenções ficariam para o final da reunião. As duas sugestões foram 

acatadas. 

O Secretário André também lembrou da necessidade da Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente disponibilizar um software para essas reuniões virtuais. Também explicou que 

iria anotar o nome das pessoas que desejassem falar no final da reunião pela ordem. 

 

II – Apresentação, análise e votação da justificativa de ausência do representante 

dos trabalhadores Josmar Miranda 

No primeiro ponto de pauta falou da questão do representante dos funcionários no 

Conselho, o Sr. Josmar, que não participou de nenhuma reunião. Relatou que foi dada 

a oportunidade a ele se explicar na presente reunião. Entretanto, o Sr. Josmar informou 

durante a semana que não tem condições de participar. Por unanimidade ele foi excluído 

do Conselho. Ficou decidido que seria encaminhado um ofício à Secretaria solicitando 

orientação para a substituição.  

Também foi tratada a questão do representante da Secretaria da Cultura. Os 2 nomes 

da Secretaria para compor o Conselho nunca participaram. Foi proposto o 

encaminhamento de um ofício à Secretaria de Cultura solicitando a indicação de um 

nome. 

 

III –  Análise e informações sobre o Projeto da Bocha 

O segundo ponto de pauta tratou do tema Análise e informações sobra a Bocha. O 

Conselheiro André informou que o Processo Administrativo tem cerca de 500 páginas. 

A Conselheiro Claúdia disse que olhou o projeto e verificou que a empresa que havia 

vencido a realização da obra perdeu o prazo. A verba para a obra era de 2019 e passou 



 

 

para 2020. Disse que tinha várias dúvidas a respeito. André explicou que o recurso fica 

empenhado para o contrato e deixou uma dúvida que era de se algum valor foi pago à 

empresa. Sugeriu pedir esclarecimentos à Secretaria e convidar alguém da Secretaria 

para explicar como estava esse caso. A Conselheira Paula levantou uma dúvida sobre 

se essa obra havia passado pelo aval do Compresp. 

O Conselheiro André reforçou o fato de a empresa ter perdido o prazo e propôs enviar 

um ofício à Secretaria solicitando esclarecimentos. Os Conselheiros Paula e Cassa 

reforçaram esse encaminhamento. 

Em seguida foi dada a palavra à frequentadora Sra.Sandra que se colocou como uma 

das participantes do Grupo de Mães e Pais do Parque. Ela reclamou da falta de atenção 

às crianças frequentadoras. Disse que se prioriza o cuidado com os gatos e os 

corredores. Que os seguranças ficam vigiando as crianças para não darem comida aos 

animais, não poderem jogar bola. Lembrou que o Grupo Mães e Pais sempre ajudou na 

limpeza do Parque. 

 

IV - Apresentação de modelo de funcionamento e votação quanto a implantação 

dos grupos de trabalho 

O Secretário André novamente justificou o atraso da Ata anterior de uma reunião que 

demorou 3 horas e pediu para que esse ponto ficasse para a próxima reunião.  

Lembrou que é importante se elaborar um regimento interno para o funcionamento 

correto dos GTs. 

Tendo em vista não ter sido encaminhada ainda a ata anterior que continha informações 

sobre o encaminhamento sobre propostas sobre os GTs, adiou-se a discussão para a 

próxima reunião. 

 

V - Debate sobre a situação dos animais abandonados no parque 

O quarto ponto de pauta foi uma fala do Dr. Alexandre Hirata médico veterinário há 30 

anos para falar sobre a questão dos animais no Parque enfatizando a questão dos 

gatos. 

Disse que além de veterinário tem como hobbies fotografar passarinhos nos Parques. 

Um dos Parques que frequenta e o da Aclimação esporadicamente, onde observou que 

há muitos gatos e pessoas que os alimentam. Enfatizou que é proprietário de gato e 

adora os gatos, até porque para ser médico veterinário tem que gostar desses animais, 

e explicou há um problema relacionado as doenças virais que não tem curas que os 

gatos possam ter, e que pode se espalhar entre eles, citando algumas delas, tal como 

“peritonite infecciosa felina”, “leucemia viral felina” e a “aids felina”. Salientando que 

quando se tem uma quantidade de gatos juntos, eles acabam passando as doenças uns 

para os outros, e mesmo que venham gatos de fora do parque ou alguém abandone um 

gato sadio, ele acaba se contaminando, e com isso eles são expostos a uma pandemia 

muito parecida com a pandemia da COVID, pois acabam disseminando a doença. 



 

 

Observou que, é muito triste para um veterinário clinico ver os animais morrendo com 

essas doenças. Observou que o cuidado dos animais vai muito além da alimentação, 

mas deve-se alimentar os gatos sim, porém, precisarão de cuidados veterinários e de 

atenção, e se alguns desses são ariscos e não tem contatos com os seres humanos, é 

difícil que serão cuidados, e o fim deles acabam sendo tristes em razão da disseminação 

dessas doenças por não terem curas. Outro ponto quanto aos gatos é a parte sanitária, 

pois como médico sanitarista vê a questão da disseminação de doenças quando existe 

acumulo de qualquer animal, não só de gatos, pois acabam promovendo doenças, vide 

os pombos como exemplo, que são considerados pragas. Enfatizou que precisam ter 

pontos fixos de alimentação para que não haja disseminação de doenças por comidas 

orgânicas que acabam se estragando, porque até mesmo a ração seca se estraga por 

haver um ambiente húmido da própria mata, que ajuda na proliferação de bactérias, 

fungos e vírus, consequentemente. Razão pela qual deve-se haver uma preocupação 

pelo aspecto sanitário num todo. Por fim, observou que a preocupação pela saúde dos 

gatos vai além da alimentação, ponderando que pelo lado do animal, é sabido por todos 

veterinários clínicos geral que as doenças: leucemia viral felina, peritonite infecciosa 

felina e a aids felina são transmitidas entre gatos, e demandam de exames que são 

caros, dificultando a realização no números de gatos que estão no Parque, e que não 

necessariamente esses gatos irão morrer, mas eles são portadores assintomáticos, 

porém são vetores, aumentando o contágio na medida que chegam animais 

abandonados. Portanto, esses animais contaminados precisam de cuidados intensivos 

por carregar uma alta carga viral. Que o cuidado permanente com os felinos é 

indispensável tanto na alimentação como contra as doenças. Fez uma apresentação 

esclarecedora e técnica. O Conselheiro André agradeceu a explanação e informou que 

o Parque está tendo problemas com a falta de atenção da zoonose. 

Em seguida a Conselheira Ana Fasanela que faz parte do grupo de voluntários que 

cuidam dos gatos explicou que os cerca de 70 gatos que vivem no Parque são chipados, 

castrados, vermifugados e vacinados. Não existe superpopulação de gatos. Que existe 

um grupo de voluntárias que alimentam os gatos às 6h00 e 18h00 diariamente e essa 

alimentação é colocada em Telhas impermeabilizadas. Que são cadastradas no CCZ e 

autorizadas oficialmente para esse trabalho voluntário. Que todos os gatos 

abandonados são recolhidos por essas voluntárias e encaminhados para castração, 

vermifugados e vacinados e encaminhados para adoção. Convidou o Dr. Hirata a 

participar desse grupo de voluntários. Ana lembrou que as doenças dos gatos não 

atingem as pessoas e convidou todos a ajudarem nessa tarefa de cuidarem dos animais 

do Parque. Lembrou que existem veterinários parceiros que ajudam nesses cuidados. 

Em seguida o Sr. Lino pediu a palavra e agradeceu a presença do Dr. Alexandre e 

perguntou sobre a questão da adoção e se seria uma coisa boa? 

Dr. Hirata falou que sempre que um animal possa ser adotado é bom e por isso sugeriu 

a Feira de Adoção. Lembrou que quem adota pode dar carinho e atenção ao animal e 

lembrou dos animais que quando envelhecem precisam de atendimento especial. As 

adoções precisam ser com responsabilidade. Em seguida agradeceu a participação e 

precisou sair da reunião. 



 

 

O Conselheiro Paulo perguntou quantos gatos do Parque poderiam ser adotados? A 

Conselheira Ana respondeu que no máximo 6 e explicou que gatos nascidos em 

Parques são ferais e raramente se adaptam em ambientes fechados. Explicou que a 

adoção precisa ter acompanhamento para o animal ser bem tratado. 

 

VI – Análise sobre a situação de zeladoria/manutenção do parque e 

encaminhamento. 

O último ponto de pauta tratou da Zeladoria e Manutenção. O Conselheiro Erikson 

reclamou da falta de zeladoria pela Secretaria, e do lixo que fica no entorno do parque, 

principalmente na trilha atrás do Bosque e da retirada de entulho do Parque que poderia 

ser realizado por alguns funcionários. A Sra. Tania explicou que os funcionários que 

ficam nos banheiros não podem fazer o serviço de faxina. Seria desvio de função. Tania 

explicou que apenas 2 funcionários cuidam da limpeza do Parque e já solicitou à 

Secretaria que aumente a equipe. 

 

VII - Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião (10 minutos). 

No final da reunião a Conselheira Paula sugeriu que um dos temas da pauta fosse o 

Termo de autorização do Voluntariado.  

Em seguida o Sr. André encerrou a reunião lembrando que as perguntas do chat sobre 

a fala do Dr. Hirata seriam encaminhadas a ele. 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho, Administradora do Parque 

Sra. Tânia Casseb, encerrou a 4ª Reunião Ordinária 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 05/12/2020 às 10h, via Microsoft/Teams. 

 

São Paulo, 07 de novembro 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 



 

 

CÓPIA INTEGRAL DO CONTEÚDO CHAT DA REUNIÃO 

Sandra Morales 
10:19 
Bom día. Quem fala poderia abrir sua câmera 
Sandra Morales 
10:20 
Eu sou Sandra, sou frequentadora do parque. Vou pedir a palavra depois dos conselheros si 
fosse possivel. Obrigada 
Paula Chrispiniano 
10:36 
Vamos mandar ofício esclarecendo em que ponto está o projeto da bocha e abrir debate com a 
comunidade para sugestões para a área 
Ana Cláudia Gomes 
10:37 
Concordo, é um meio de retomar. 
Paula Chrispiniano 
10:38 
Vamos verificar o status do projeto no Conpresp 
André Benevides de Carvalho 
10:43 
Sandra: mais 1 min 
Sander romão 
10:43 
Sandra vc participa há muito tempo do movimento e sabe bem as regras para alimentação dos 
animais. 
por diversas vezes foram feitos eventos dos grupo de pais no parque e totalmente apoiado por 
todos 
Sandra Morales 
10:44 
Obrigada 
Ana Fasanella 
10:44 
Comida podre dos gatos???? Que absurdo essa alegação. Os gatos comem ração seca. 
Sander romão 
10:45 
e não comem em pratos 
tem pontos de alimentação para comer 
Paula Chrispiniano 
10:47 
Tema dos GTs adiado para próxima reunião sujeito à aprovação da ata da reunião anterior 
Lino Bocchini 
10:47 
André, tenho uma dúvida... a ata tem prazo pra ser entregue pelo secretário, aprovada pelos 
demais conselheiros e publicada no site da secretaria? Se não tiver, será que não é o caso de 
definir claramente? E caso tenha, será que não é bom esses prazos serem cumpridos com 
mais rigor?... 
Alexandre Hirata 
10:48 
Estou aqui 
Obrigado 
Sandra Morales 
10:48 
Há muito tempo os locais de alimentação não são respeitados e tem gente que os coloca em 
pratos de isopor ou em folhas de papel toalha 
Alexandre Hirata 



 

 

10:48 
Se quiser posso falar 
Ana Fasanella 
10:49 
As pessoas autorizadas a alimentar os gatos colocam a ração em telhas impermeabilizadas e 
nos pontos e horários definidos.. 
Sandra Morales 
10:49 
Eu nunca vi os guardas perseguindo pessoas colocando comida de gato em qualquer lugar 
Ana Fasanella 
10:50 
E o que as protetoras tem a ver com isso? 
Sandra Morales 
10:50 
mas infelizmente não só as pessoas autorizadas os alimentam 
Daniel Yazbek 
10:50 
Aids não tem cura nem pra humano 
Sander romão 
10:50 
Bom dia Dr. Alexandre! é bom podermos contar com sua ajuda nos cuidados dos gatos. 
Ana Cláudia Gomes 
10:51 
E sobre o projeto apresentado na reunião passada sobre reflorestamento?  
Sandra Morales 
10:51 
Não falei necessariamente das "protetoras" 
Ana Fasanella 
10:51 
Eu quero falar 
Sandra Morales 
10:51 
Obrigada Dr Alexandre 
André Benevides de Carvalho 
10:52 
Ana Cláudia Gomes faremos uma atualizacao no final 
Sander romão 
10:53 
Dr. Alexandre até porque gatos é um probelma mundial ne 
Lino Bocchini 
10:54 
Muito obrigado, dr. Alexandre! Não é sempre que temos um especialista com 30 anos de 
experiência disposto a ajudar. Gostaria por gentileza de saber sua opinião sobre a possível 
adoção de animai abandonados. 
Paulo Fasanella 
10:55 
Gostaria de sugerir que o Dr Alexandre ajude nas castrações 
Esse é um campo importante demais 
denise scalamandre 
10:56 
Precisamos de vets voluntarios, pq contar com o CCZ não adianta 
André Benevides de Carvalho 
10:56 
ok vou ceder a palavra  
Lino Bocchini 



 

 

10:56 
peço a palavra para fazer uma breve pergunta... 
Paulo Fasanella 
10:56 
Dr Alexandre qual seria sua sugestão para ajudar? 
André Benevides de Carvalho 
10:59 
ana 1min!!! 
André Benevides de Carvalho 
11:00 
30s para encerrar 
Leila Wai Lin So 
11:00 
Bom dia! Só por curiosidade, qual a quantidade de gatos no Parque? 
Obrigada pelos esclarecimentos Dr. Alexandre 
Luciano De Paoli 
11:01 
Os animais são saudáveis, vacinados, vermifugados, castrados e não transmitem doenças. 
Claudio Pires 
11:02 
Diariamente é colocado ração em pratinhos de isopor e sim fica muita ração molhada. Os 
guardas teriam que coibir os não autorizados a colocar ração. 
Luciano De Paoli 
11:02 
Foi feito um laudo para atestar a contaminação da areia dos parquinhos infantis e não se 
constatou a CID-10 ou seja não foi contaminação pelos gatos. 
Querem colocar a culpa sempre nos Animais o que é um absurdo. 
Lino Bocchini 
11:03 
temos tempo pra fala?... 
André Benevides de Carvalho 
11:04 
oi Lino, abro para vc agora 
3 min 
Luciano De Paoli 
11:05 
Os animais são principalmente os gatos são as verdadeiras vítimas do abandono e da 
intolerância de certas pessoas que não os aceitam no Parque. 
Claudia Martins 
11:05 
Quem não está falando feche o microfone 
Paulo Fasanella 
11:05 
Existem voluntários e protetores que pagam esses tratamentos e não voltam ao parque 
Luciano De Paoli 
11:05 
Oi Amigo André Benevides posso falar também ? 
Sander romão 
11:06 
fazemos o papel do poder publico que é omisso 
André Benevides de Carvalho 
11:06 
ok depois do Lino 
Paulo Fasanella 
11:06 



 

 

Qual sua sugestão para esses custos altos? Vc poderia ser voluntário para esses 
procedimentos? 
Luciano De Paoli 
11:06 
Verdade. Correto Amigo Paulo Fasanella 
Lino Bocchini 
11:06 
conselheiros não tem tempo de fala, certo? 
Leila Wai Lin So 
11:07 
Luciano 
Sandra Morales 
11:07 
os micrifones 
Leila Wai Lin So 
11:07 
Deixe o microfone desligado por favor 
Sander romão 
11:07 
fecha o microfone do marcos e do luciano 
Luciano De Paoli 
11:07 
Quem não tem tempo para falar são os frequentadores, que são os principais interessados 
André Benevides de Carvalho 
11:09 
obrigado Lino! 
Paula Chrispiniano 
11:09 
gostaria de fazer uma pergunta, por favor 
André Benevides de Carvalho 
11:09 
Conselheiros não tem tempo de fala, certo? no caso está aberto o debate com o Dr.Alexandre 
Ana Fasanella 
11:10 
André, quero falar 
Sander romão 
11:11 
Dr. Alexandre esse é o sonho de todo protetor, que todo animal tenha uma casa 
Marcos Grossi 
11:11 
Gostaria de saber como posso ter acesso, como usuários, à documentação citada pela 
protetora. Carteiras de vacinação e cadastramento dia animais. 
denise scalamandre 
11:11 
Adoção não é tão fácil assim como parece 
André Benevides de Carvalho 
11:12 
luciano 
Lino Bocchini 
11:13 
Seria incrível mesmo, Sander! Muito bom o aval do dr. Alexandre para feiras de adoção com 
critério. É fácil? Claro que não. Mas seria maravilhoso, em meio a tantos animais dóceis e bem 
cuidados no parque, alguns certamente poderiam ser adotados. :) 
Sander romão 
11:13 



 

 

verdade Denise porque antes da adoção temos todo o trabalho de acostumar os animais com 
uma casa 
Sander romão 
11:15 
Lino tenho 22 gatos retirados do parque que estão a procura de um dono.  
Lino Bocchini 
11:15 
Aqui algumas fotos que ilustram o problema de higiene da alimentação no parque (que como 
todos sabem, não é feito apenas pelas protetoras mais conhecidas): 
https://maesepaisdaaclimacao.com.br/index.php/2019/09/08/mutirao-de-maes-pais-e-criancas-
limpa-o-recanto-do-saci-veja-as-fotos/ 
Sander romão 
11:15 
e fazemos feira de adoção permanentemente 
Claudio Pires 
11:16 
Quem alimenta sem autorização é irresponsável sim. 
denise scalamandre 
11:16 
Sim ! Sander Romao Tenho cachorros q estão há 2 anos comigo, q foram abandonados no 
parque , ainda não consegui adoção 
Sander romão 
11:16 
verdade Denise! 
Alexandre Hirata 
11:16 
Estou saindo por conta de trabalho e agradeço a todos. 
Paulo Fasanella 
11:16 
O grupo de pais estaria disposto a ajudar nas feirinhas? 
Leila Wai Lin So 
11:16 
Obrigada! 
André Benevides de Carvalho 
11:16 
obrigado Alexandre!!! 
Sander romão 
11:16 
obrigada Dr. Alexandre 
Alexandre Hirata 
11:16 
Bom fim de semana. 
denise scalamandre 
11:17 
Obrigada Alexandre 
Sandra Morales 
11:17 
O grupo de pais estamos dispostos a ajudar nas feirinhas sim!!! 
Obrigada Alexandre 
André Benevides de Carvalho 
11:18 
nao estamos te ouvindo 
Erikson Salomoni 
11:18 
Estou com problema no audio 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://maesepaisdaaclimacao.com.br/index.php/2019/09/08/mutirao-de-maes-pais-e-criancas-limpa-o-recanto-do-saci-veja-as-fotos/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://maesepaisdaaclimacao.com.br/index.php/2019/09/08/mutirao-de-maes-pais-e-criancas-limpa-o-recanto-do-saci-veja-as-fotos/


 

 

Sander romão 
11:20 
estão na administração do parque marcos 
os gatos são propriedade do parque 
e responsabilidade do poder público que é totalmente omisso 
Lino Bocchini 
11:22 
Tânia, pelo que vc afirmou agora, há gatos que a zoonoses ainda não vacinou nem, contra a 
raiva, é isso?... Obrigado 
Ana Fasanella 
11:23 
Pena que o veterinário não pode ajudar . 
Sander romão 
11:23 
Sandra as doações estão feitas pela internet no momento pois estão proibidas as feiras 
presenciais 
mas sua ajuda é de muita importância. Assim que pudermos marcar feiras iremos te avisar. 
denise scalamandre 
11:23 
Sim só faço adoções pelas redes sociais 
Sander romão 
11:23 
obrigada 
Lino a Tania falou que as vacinas desse ano não foram atualizadas  
denise scalamandre 
11:25 
Ana precisaríamos de mais vets voluntários, poderíamos falar sobre isso depois 
Sander romão 
11:25 
e não que há gatos sem vacina 
Lino Bocchini 
11:25 
Já imaginaram que incrível uma página em rede social: "Adote um gato do Parque da 
Aclimação"? :) 
Sander romão 
11:25 
Lino vc poderia nos ajudar com a elaboração dessa página? 
Daniel Yazbek 
11:25 
Sugiro um Grupo de Trabalho de Comunicação do Conselho 
denise scalamandre 
11:25 
Eu tenho o Salvandopatassp, nele tem cachorros abandonados no parque 
Sander romão 
11:26 
claro que seguindo todos os critérios de adoção 
Ana Fasanella 
11:26 
Como expliquei, pro gato chegar na feirinha ele tem que estar castrado, vermífugo, sem pulgas 
e testados. Além de serem mansos. Quem puder ajudar nesse trabalho será bem vindo. 
Sander romão 
11:27 
Ana precisamos com certeza de toda ajuda financeira, inclusive pois sabemos qual é nosso 
custo mensal  
Lino Bocchini 



 

 

11:28 
Opa, super ajudo a criar essa página! Colocamos as fotos dos animais adotáveis e as regras 
de adoção para os interessados. E as protetoras podem ajudar a divulgar em suas redes. 
Ajudaria inclusive a desafogar o trabalho e os gastos das protetoras. :) 
Ana Fasanella 
11:29 
Lino, no que vc vai ajudar na questão dos gatos? Vc tem muito a contribuir . 
Lino Bocchini 
11:29 
Acabei de escrever, leia acima 
André Benevides de Carvalho 
11:29 
Lino, deliberamos enviar um oficio para o Secretario da Saude cobrando a ação da Zoonose 
Ana Fasanella 
11:30 
Sim, vai ajudar com os gastos e dando lar temporário para eles ficarem mansos? 
Daniel Yazbek 
11:30 
Por isso o mutirão foi ótimo 
denise scalamandre 
11:31 
Sim o mutirão foi exatamente pra isso, retiramos todo tipo de lixo 
Lino Bocchini 
11:31 
Ana, cada um ajuda com sua expertise. Como fez o dr Alexandre hoje. A minha é de 
comunicação e estou à disposição para abrir uma página hoje mesmo!. :) 
Sander romão 
11:32 
Excelente iniciativa do mutirão! 
Leila Wai Lin So 
11:32 
Excelente ideia, Lino! Divulgar mais a adoção. 
Paulo Fasanella 
11:32 
Mas o multidão e educativo!!! 
Paula Chrispiniano 
11:33 
começamos 10:15, usamos 75 minutos de reunião. Estamos no tempo 
Daniel Yazbek 
11:33 
Pela criação da página do Conselho Gestor do Parque da Aclimação nas redes sociais! 
Ana Fasanella 
11:33 
Lino, o veterinário não ajudou nada. Sua preocupação com os gastos é esquisita pois não 
pedimos nada a ele. Nem nos serviços veterinários ele pode ajudar. 
denise scalamandre 
11:34 
Bom fds 
Erikson Salomoni 
11:34 
Precisamos dar prioridade na próxima reunião a questão da limpeza do parque. 
Sander romão 
11:34 
bom fds 
Neiva Maria Maria 



 

 

11:34 
Obrigada 
Lino Bocchini 
11:34 
Muito importante a contribuição do dr.Alexandre hoje e a conversa tranquila sobre o assunto. 
Parabéns a todos! :) 
André Benevides de Carvalho 
11:34 
Obrigado meus amigos!!!! 
encerrado o chat 
 

**** 

 

 


