
 

 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 

DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO  

(BIÊNIO 2020/2021) 

 

DATA: 19/12/2020 

LOCAL: MEET/GOOGLE 10h00 

 

PAUTA: 

 

I  - Informes: 

*   Informes Administrat ivos – Administração do Parque. 

  

I I  – Termo de autorização de voluntariado 

  

I I I  – Informação sobre o andamento do Projeto Mata Ciliar 

  

IV – Discussão sobre criação de Grupos de Trabalho 

 

V – Discussão sobre obra/reforma e o prazo para reabertura dos 
parquinhos infantis 

 

VI – Resposta Zoonoses ao Ofício nº 02-2020/CGPA 

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 
• Paulo Sergio Cassa 
• Claudia Santana Mart ins 



 

 

• André Benevides de Carvalho  
• Rosana Kisil 
• Tania Casseb – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
• João Pantaleo – Secretaria de Esportes 
• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé 

 

Ausentes 

• Vago - Representante dos trabalhadores 
• Ana Maria Fasanella 
• Denise Scalamandré 
• Renan Lemos de Oliveira (Suplente) 
• Solange Papini (Suplente) 
• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura 

 

Com a palavra a Administradora do Parque Sra. Tânia Casseb, 
Eapresentou os seguintes informes: 

I  - Informes: 

*   Informes Administrat ivos – Administração do Parque. 

 

MANEJO E ROÇAGEM:  Nos meses de novembro e dezembro, 2 
exemplares arbóreos caíram devido a chuva. Foi solicitada a reposição 
e caminhão para ret irada dos resíduos. A roçagem e a poda  não estão 
seguindo o cronograma devido a emergências, será feita a poda de 
l impeza na área do gradil na próxima semana. 

MANUTENÇÃO :  troca de lâmpadas.  

ORÇAMENTOS :  reforma do alambrado, troca da rede e pintura inclusive 
da grade do cachorródromo e caixas de contenção. Orçamento enviado 
dia 13/11, reforcei o pedido dia 14/12. 

ORDEM DE SERVIÇO: foram enviadas para conserto e manutenção das 
barras de ginástica próxima ao quiosque e no bosque próximas ao 
sanitário; solicitação de mais l ixeiras e troca das danif icadas; mais 
lâmpadas de LED para os sanitários. 

MUTIRÃO DE LIMPEZA: fe ito mais um no mês de dezembro 

PLANTIO: Autorizado pela SVMA, pela representante responsável no 
setor, obedecendo as áreas determinadas. Foram plantadas 18 
exemplares arbóreos entre Ypês e carobinhas (jacarandá mimoso). Até 
o f inal do ano mais 4 mudas frutí feras e mudas ornamentais (grama 
preta e vedélias) serão plantadas. 

 



 

 

I I  – Termo de autorização de voluntariado 

O Secretário solicitou que os Conselheiros mais antigos f izessem uma 
exposição quanto ut i l ização dos termos de autorização de voluntariado. 

Com a palavra a Conselheira Paula lembrou que na gestão passada 
exist ia a intenção de algumas pessoas se ofereceram para fazer a 
l impeza do lago e que a administração informou que deveria ser ut i l izado 
um modelo de termo padrão, mas que nada foi providenciado. 

A Coordenadora informou que foi elaborado um termo de voluntariado que 
agora poderá será assinado pelos interessados. Citou alguns outros t ipos 
de termos que existem. 

Com a palavra a Conselheira Paula, questionou se as protetoras deverão 
assinar o termo; a Coordenadora respondeu que elas pertencem a uma 
Associação cadastrada e tem autorização da SVMA, e que o termo da 
secretaria será compart i lhado. 

O Secretário informou que tudo será disponibil izado numa pasta de 
proteção animal. 

Com a palavra a Conselheira Rosana sugeriu que cláusula de 
responsabil idade do voluntário seja incluído. 

O Secretário salientou que divulgar ações de voluntariado devem ser 
divulgados. A Conselheira Rosana deu a ideia de mural e também colher 
ideias dos usuários. 

 

I I I  – Informação sobre o andamento do Projeto Mata Ciliar 

A Coordenadora informou que foi aberto um processo, e que está fazendo 
cobranças junto a SVMA, mas que foram solicitadas mais informações. 

Lembrou que existe o projeto de parcerias: Empresa Amiga do Parque, e 
que irá disponibil izar no Drive do Conselho. 

A Conselheira Rosana propôs que f izéssemos um oficio para o autor do 
projeto da Mata Cil iar informando que foi aprovado e que estamos em 
processo de viabil ização do mesmo. Para isto, seria necessário atualizar 
os dados e o orçamento. 

O Secretário cobrou o comprometimento dos conselheiros para ajudar na 
elaboração dos ofícios, como neste caso, que a Rosana montasse o corpo 
do texto. 

Reiterou que os componentes devem acompanhar os processos SEI, e 
trazer para as reuniões posições claras sobre os projetos que estão em 
andamento, como medida de transparência. 



 

 

Os Conselheiros sugeriram que a Coordenadora atualizasse o Conselho 
Gestor. 

A Conselheira Paula, frisou que entende que o ritmo está bom para a 
administração pública, e que o desenvolvimento se dará dentro das 
reuniões.  

 

IV – Discussão sobre criação de Grupos de Trabalho 

O Secretário pontuou as diferenças que haveriam se houvesse um grupo 
de trabalho para tratar do caso da mata cil iar,  que com mudanças no 
regimento interno do Conselho Gestor – até mesmo para permit ir a  
part icipação dos usuários – haveria mais chance de implantar o que 
desejamos. Reiterou, portanto, a sua proposta de revisão do RI. 

Com a palavra o Conselheiro Erikson expressou sua preocupação quanto 
a destinação das verbas oriundas dos TACs – Termos de Ajustamento de 
Conduta, f irmados entre empresas e a SVMA. Questionou por qual motivo 
não são destinados serviços ou verbas para o Parque da Aclimação. 

A Coordenadora confirmou que efet ivamente nenhum benefício 
decorrente dos TACs está sendo destinado. Que nem as Ordens de 
Serviços – OS, enviadas para a SVMA estão sendo cumpridas por falta 
de mão de obra ou verbas.  

O Conselheiro Erikson sugeriu que focássemos na obtenção das verbas 
dos TACs junto a SVMA, e a Coordenadora também f icou de preparar uma 
relação de OS. 

O Secretário reiterou que se possuíssemos um Grupo de Trabalho 
específ ico para orçamento, esses conselheiros poderiam estar 
empenhados em acompanhar a elaboração da Lei Orçamentária e obter 
benefícios para o Parque da Aclimação. 

O Conselheiro Erikson esclareceu que existe a verba dos TACs, mas que 
não conseguimos acessar pois não somos parte interessada. 

A Conselheira Paula sugeriu que voltássemos a tratar do tema em janeiro 
de 2021, com mais informações. 

 

V – Discussão sobre obra/reforma e o prazo para reabertura dos 
parquinhos infantis 

 

O Conselheiro Erikson esclareceu que solicitou a inclusão do tema na 
pauta uma vez que as crianças já então de férias e os equipamentos não 
estão ainda l iberados, o que faz com que as crianças acabem uti l izando 



 

 

os equipamentos de ginástica como brinquedo. Que falta de boa vontade 
da SVMA, que não adota postura igual a dos TACs em que dá prazo para 
as empresas resolverem. Isolar os brinquedos seria uma solução paliat iva 
e l iberar o espaço para as crianças. 

A Coordenadora concordou e disse que irá cobrar do f iscal da obra, Sr. 
André Lisboa, para enviar o termo de l iberação e abrir os parquinhos. 

O Conselheiro Erikson questionou também o motivo pelo qual afunilam a 
entrada do parque o que causa aglomeração. 

A Coordenadora esclareceu que os pregos e outros pontos perigosos 
foram encapados e que estão de acordo. 

O encaminhamento definido será o envio de of icio expondo a situação 
atual,  e informando que não recebemos o Termos e Finalização da obra 
foi entregue e que está l iberada, e ainda cobrando resposta do nosso 
of icio sobre o reparo dos parquinhos. 

O Conselheiro Erikson sugeriu que os brinquedos danif icados fossem 
cobertos por lona. 

A Conselheira Paula solicitou que fossem colocadas placas nos 
parquinhos reforçando a obrigatoriedade de máscaras. 

A Coordenadora confirmou que crianças com mais de 2 anos de idade 
também estão obrigadas ao uso. 

A Conselheira Rosana questionou se os pedidos da Administração do 
Parque podem sem subscritos também pelo Conselho. 

A Coordenadora confirmou e disse que irá fazer o pedido sobre a 
l iberação dos parquinhos, das lonas, e incluir o Conselho, copiando a 
todos. 

 

VI – Resposta Zoonoses ao Ofício nº 02-2020/CGPA 

 

A Coordenadora explicou que o pedido principal foi o de vacinação e que 
a resposta da SMS não abordou exatamente esse assunto. Questionou 
ainda a informação de que 157 gatos foram removidos do parque, sendo 
que não existem carteirinhas desse total. 

A Conselheira Rosana af irmou que entendeu que a Zoonoses trabalha 
quando acionada e que deveria haver pedido formal. Que também é 
necessário que seja elaborado um censo. 

A Conselheira Cláudia questionou se a Coordenadora havia feito pedido 
formal para a Zoonoses, o que foi respondido posit ivamente, acordando-



 

 

se que a Coordenadora iria encaminhar cópia dos e-mails aos 
Conselheiros. 

A Conselheira Cláudia pede esclarecimentos sobre a discrepância entre 
o número de carteirinhas (80) e o número de gatos removidos (157). 
Gostaria de saber se a captura e a vacinação são processos que ocorrem 
ao mesmo tempo. 

A Coordenadora informou que a Zoonoses levam, chipam, vacinam e 
deixam de volta no parque. Os dezesseis gatos ret irados pela Zoonoses 
foram adotados, por isso não retornaram. Que apenas seis gatos têm 
condição de adoção. 

A Conselheira Paula relembra que houve um apagão de números of ic iais 
de dados, e que segundo o of icio da Zoonoses são 141 gatos e que esse 
número de animais deve ser divulgado até novo censo. Frisou que 
realmente a Zoonoses não age por iniciat iva própria, e sugere que 
levantemos as demandas encaminhadas para a Zoonoses. Sugere que 
trabalhemos como número de 141 gatos que consta no of icio de outubro. 
Assim, devemos cobrar só depois levantarmos todas as informações. 

O Conselheiro Erikson se manifestou em apoio ao quanto exposto pela 
Conselheira Paula, no sentido de que não pode haver informalidade. 

A Conselheira Rosana sugeriu que fosse feito um oficio com objeto único 
solicitando censo da população felina, sem se remeter ao Ofício nº 02-
2020/CGPA. 

Atendendo uma sugestão da Conselheira Paula, def iniu-se enviar outro 
of icio como resposta à manifestação da Zoonoses, anexando todos os e-
mails com pedidos da Administração do Parque, comprovando a 
demanda. 

Assim sendo, deliberou-se o envio dos dois ofícios. 

O Conselheiro Erikson cobrou o envio das atas no prazo f ixado nas 
normas do Conselho, e Secretário argumentou que tem procurado cumprir 
os prazos e que conta com o apoio de todos para elaboração de 
documentos, inclusive do Drive do Conselho, que disponibil iza 
informações para conselheiros e usuários. 

A Conselheira Rosana sugeriu que enquanto a reunião vai se 
desenrolando, outros conselheiros podem ir escrevendo, pois é dif íci l  
manusear botões, chats. 

A Conselheira Paula relembrou que as atas acabam saindo junto das 
pautas o que atrapalha. 

 

O Secretário então se comprometeu a focar nas atas, deixando o Drive 
para ser gerido pelos demais conselheiros. 



 

 

Esclarecendo que não houve andamento em relação ao processo da 
bocha, a Coordenadora do Conselho, Administradora do Parque Sra. 
Tânia Casseb, encerrou a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do 
Parque da Aclimação para o Biênio 2020/2021, agradeceu a part icipação 
de todos. 

 

São Paulo, 19 de dezembro 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 

Você10:11 
https://drive.google.com/file/d/12Hwxr-AtJajoiPjzW52YknAc9CPIUdzF/view?usp=sharing 
Ana Cláudia Gomes10:18 
Perfeito, Rosana! Concordo com esse comprometimento do vountário. 
paulachrispi10:19 
concordo Rosana 
Claudia Martins10:19 
Concordo também 
Viviane Kupriyanov10:20 
Concordo Rosana 
Erikson Salomoni10:20 
Bem observado, Rosana.  
Rosana Kisil10:21 
Já pensou que legal se colocarmos no mural do Parque um "menu" de ações onde o usuário 
pode se inscrever como voluntário? 
Viviane Kupriyanov10:21 
tinha pensado nisso 
divulgar mais as açoes 
Rosana Kisil10:24 
https://amigosdoparque.org.br/empresas-amigas-do-parque/ 
Você10:24 
link para consulta de processos: 
https://drive.google.com/file/d/1z4-yLsLZ-xg2Z84y36Hfp6a6VjMGvLOS/view?usp=sharing 
paulachrispi10:26 
ok 
Claudia Martins10:26 
Topo 
Rosana Kisil10:26 
Esta será mais uma ação de voluntariado 
Eu faço o ofício e mando para revisão do Conselho 
paulachrispi10:27 
legal Rosana vamos fazer assim 
Rosana Kisil10:28 
Vou sair um pouco e já volto. 5min 
Viviane Kupriyanov10:33 
desculpe 
Rosana Kisil10:33 
Tudo bem. Concordo que tem que ser "puxado". Acho que as dúvidas estão no processo de 
orçamento, não no quesito técnico 
Viviane Kupriyanov10:33 
quem pode acompanhar esse processo? 
Rosana Kisil10:33 
A Tania e eu e quem mais quiser 
Farei o ofício e o Conselho completa o que falta 
Viviane Kupriyanov10:34 
se me explicaram os termos e tal, posso ajudar 
Viviane Kupriyanov10:37 
ok! 
combinado 
paulachrispi10:42 
depois peço a palavra 
Rosana Kisil10:43 



 

 

Eu entendo a dificuldade da Tania... sem prazos não tem como gerenciar. Eu pedi uma 
autorização de plantio para compensação ambiental na Vila Carrão há mais de 1 ano e não 
vem nem dão informação. 
Tania, seu único caminho é contar com este Conselho pra apoiar suas iniciativas. Ericsson fala 
de transparência, ele tá certo... se a gente tiver informação a gente ajuda 
Daniel Yazbek10:45 
Conselheiros deveriam ajudar a pressionar a SVMA, Sabesp, Enel, SubSé...vocês foram 
eleitos para isso também. Não só para criticar tudo em uma reunião por mês. 
Lamentável 
Rosana Kisil10:46 
Isso aí. Erikson, concordo. 
Claudia Martins10:46 
A Paula está inscrita !!! 
Erikson Salomoni10:51 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/tac/index.php?p=145720 
Você10:52 
palavra agora vai para Paula 
Claudia Martins10:57 
Também fiquei perdida nesse ponto 
Concordo que precisa ser esclarecido 
paulachrispi10:58 
não foi na minha gestão 
isso 
nossa não me lemnro disso, a gente não fez plano de gestão 
Rosana Kisil10:59 
Não estamos nos desviando da pauta? 
Acho que devemos seguir os temas e não voltar sempre ao tema dos grupos de trabalho. 
Vamos nós ser um grupo de trabalho enquanto não amadurece essa ideia do André. É a minha 
sugestão. 
paulachrispi11:00 
concordo Rosana 
Rosana Kisil11:01 
Volta pra pauta,, André 
Claudia Martins11:01 
Ñ tô entendendo nada 
Erikson Salomoni11:01 
Andre, vamos seguir com a pauta. 
Sandra Morales11:05 
Fechem os migrofones por favor, está dando eco 
microfones 
Sandra Morales11:07 
aquela obra dos parquinhos foi um roubo !! 
Sandra Morales11:08 
ainda precisa de consertos ?? com todo esse dinheiro? Increivel 
Rosana Kisil11:10 
As crianças já estão no Parque... TEM QUE ABRIR OS PARQUINHOS. Mas... e os pregos e 
lascas? Foram arrumados? 
Boa Tania! ESTA SEMANA TEM QUE ESTAR RESOLVIDO ISTO 
Sandra Morales11:11 
Quando os parquinhos forem reabertos, vcs poderiam colocar uma placa dizendo que os 
adultos devem usar uma máscara 
Rosana Kisil11:11 
Concordo 
Sandra Morales11:12 
usar máscara quis dizer 



 

 

paulachrispi11:12 
criança também, não? Criança não precisa? Como é isso? 
Lino Bocchini11:13 
Bem lembrado pelo Erikson, os portões sempre praticamente fechados é bastante simbólico... 
e é assim há anos, não tem ligação com a pandemia. Com portões fechados não há um convite 
para a população entrar, e sim o contrário.. 
Sandra Morales11:13 
Também si 
Rosana Kisil11:13 
Tania, ajuda se o Conselho assinar com vc esse Ofício? 
Sandra Morales11:14 
também as criancas Paula, com certeza 
acho queé obrigatorio a partir de 2 anos 
Lino Bocchini11:14 
Varios microfones abertos ... 
Viviane Kupriyanov11:15 
é importante os proprios pais combinarem e fiscalizarem isso também 
é um trabalho coletivo 
Sandra Morales11:16 
Poderiamos motivar aos pais levar alcohool gel 
Comunidade!! 
Viviane Kupriyanov11:16 
sim 
paulachrispi11:16 
eu levo alcool no bolso mas seria ótimo os totens 
sim, é uma construção coletiva mesmo, entre os pais, com muito cuidado e gentileza 
Sandra Morales11:16 
Sim, concordo 
Viviane Kupriyanov11:17 
talvez seria importante que não houvessem pic nics nas áreas ao redor dos parquinhos, por 
conta da pandemia 
já que é algo muito comum, e bom, mas que nesse momento precisamos de afastamento 
Sandra Morales11:17 
sim, isso 
Claudia Martins11:18 
Me inscrevo 
Ana Cláudia Gomes11:18 
Qualquer aglomeração deve ser reprimida.  
paulachrispi11:18 
com certeza Ana Claudia 
Claudia tá inscrita 
Ana Cláudia Gomes11:19 
Gostaria de dar uma satisfação para o grupo.  
Gostaria de falar. 
Erikson Salomoni11:20 
limitar o número de crianças nos parquinhos caso tenha um alto número de frequentadores. 
Você11:21 
https://drive.google.com/drive/folders/1UgnFE5HzmmUJ6Fg0XnasS7mNDlkAZfu8?usp=sharing 
link oficio e resposta 
paulachrispi11:22 
Claudia quer falar 
depois me inscrevo 
Neiva Maria Maria11:22 
André, eu estou sem acesso à pasta no drive 
Você11:26 



 

 

https://drive.google.com/file/d/1f4EES9aQbuJTgXBLjcGjWAc1dyGRaovx/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1IozMB-hFNdmL179mqYxu10Alb9hEoiA8/view?usp=sharing 
oficio 
resposta 
Ok Palavra para Claudia 
Paula 
depois vc 
Lino Bocchini11:29 
A Ana disse claramente que não estava sendo feita a castração e inclusive pediu ajuda do 
conselho... é só recuperar... 
(Talvez existam gatos sem carteirinhas, não?...) 
Viviane Kupriyanov11:30 
e se fosse feito uma especie de mutirão também para o levantamento do numero de gatos? 
eu já me voluntario 
daí conseguiríamos entender melhor essa questão 
Lino Bocchini11:31 
Me voluntario se o mesmo mutirão for conectado a uma 
Iniciativa imediata, ampla e efetiva de encaminhamento para a adoção 
Lino Bocchini11:32 
Na reunião passada inclusive me ofereci para ajudar a construir uma página de rede social 
chamada “Adote um gato do Parque da Aclimação”. Mas, curiosamente, não houve interesse 
nesse tipo de iniciativa 
Viviane Kupriyanov11:33 
sei que existem gatos que são ferais, quais poderiam ser adotados? 
Lino Bocchini11:33 
Segunda Tânia informou agora, existem dezenas de adotáveis 
Viviane Kupriyanov11:33 
fazendo esse levantamento a gente pode ter uma ideia de quantos poderiam 
ok 
Lino Bocchini11:34 
Porque se eram 140 e baixou prs 70 
Vc disse isso ou não? 
Entao pronto 
Viviane Kupriyanov11:34 
se houvesse o levantamento, saberíamos exatamente saber isso 
Lino Bocchini11:35 
Vamos recuperar e divulgar rigorosamente tudo que foi dito, tranquilo. :) 
Neiva Maria Maria11:35 
A Secretaria proibiu serviço de adoção dentro do Parque, Lino. Através de decreto. 
Viviane Kupriyanov11:35 
e daí nós temos também uma forma de fiscalização, representantes do conselho, das 
protetoras, de voluntarios 
Claudia Martins11:36 
O que foi proibido foram FEIRAS  de adoção 
Ñ o encaminhamento para adoção 
Neiva Maria Maria11:36 
Isso. Obrigada. 
Claudia Martins11:37 
Feiras de adoção no Parque 
👍 
Lino Bocchini11:37 
Pois é... eh só levar os gatos pr outro lugar e promover feiras de adoção. Mas toda vez que 
esse tema é colocado há uma enorme reação. Parece até que tem gente que prefere o gato 
solto no parque e não em uma casa de família... 
Daniel Yazbek11:37 



 

 

Depois dizem que não são contra os gatos 
Rosana Kisil11:38 
Quantos gatos tem no Parque? 
Quem consegue responder isso? 
Lino Bocchini11:38 
Daniel Silvano, por gentileza repita aqui exatamente qual foi a fala de qualquer um contra 
gatos? 
Rosana Kisil11:39 
Tem que pedir um censo oficial 
Lino Bocchini11:39 
Estamos defendendo a adocaoy 
Daniel Yazbek11:39 
Mais respeito. Seu comentário é completamente ignorante. 
paulachrispi11:39 
e gatos foram sendo abandonados 
Lino Bocchini11:39 
Defendo a adoção. E não vi conselheiro algum falando “contra gatos”. Todos queremos os 
animais castrados, vacinados e, por fim, adotados 
paulachrispi11:40 
é um número de um ano agtrás 
Daniel Yazbek11:40 
A adoção de gatos ferais é impossível 
O censo foi feito ano passado. 
Censos populacionais normalmente são feitos de dez em dez anos 
Lino Bocchini11:40 
Não se sabe nem quantos gatos tem no parque, imagine saber o “perfil psicológico” de cada 
um.. 
Daniel Yazbek11:41 
Não tem mais que 60 
Rosana Kisil11:41 
CENSO JÁ! É só isso 
Vamos simplificar 
Lino Bocchini11:41 
O número oficial último eh de 141, e é um número defasado. Podem tranquilamente ter mais de 
200... 
Você11:41 
isso  
Viviane Kupriyanov11:41 
pra resolvermos essa discussão tem que haver levantamento dedados 
Lino Bocchini11:42 
Gato não vai sozinho até a administração fazer carteirinha 
Viviane Kupriyanov11:42 
todos os anos 
Claudia Martins11:42 
É isso: queremos dados oficiais 
Lino Bocchini11:42 
Sensacional!! 
Rosana Kisil11:42 
A não ser o Gato de Botas 
Viviane Kupriyanov11:42 
monitoramento da população felina e demais 
Lino Bocchini11:42 
Mais formalidade! 
Menos jeitinho, mais documentos 
Viviane Kupriyanov11:42 



 

 

censo há três anos ? É absurdo 
Ana Cláudia Gomes11:43 
Concordo, Paula. Assim podemos acompanhar quem disse o qu~e. 
paulachrispi11:44 
antes do ofício precisamos ver as demandas que a administração fez para Zoonoses 
a partir daí cobramos 
a Zoonoses disse que não age de ofício 
Lino Bocchini11:44 
Impressionante o empenho da Administradora para impedir os conselheiros de falar quando o 
assunto não interessa a ela... 
paulachrispi11:44 
eles têm que ser chamados 
vamos ver os pedidos que foram feitos e não atendidos 
Viviane Kupriyanov11:46 
gostei Rosana da sugestão 
Lino Bocchini11:50 
De novo a necessidade da formalidade. A administradora é a Tania, e não a Ana... 
Lino Bocchini11:53 
Não tem ata da reunião passada e o secretário está falando que tem que bater palma pra ele 
porque ele faz uma ata em 45 dias? 
Rosana Kisil11:53 
Na gestão passada levava 6 meses. 
Lino Bocchini11:53 
Inacreditável... é esse jeitinho que atrapalha... 
paulachrispi11:58 
orçamento? 
Você12:00 
e-sic 
paulachrispi12:00 
temos uma cadeira do Conpresp 
Infelizmente a pessoa não comparece 
ok 
 
 

**** 

 




