
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 

ACLIMAÇÃO (BIÊNIO 2020/2021)  

DATA: 07/02/2021, 10h00 

LOCAL: MEET/GOOGLE  

 

Conselheiros e suplentes presentes:  

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

• Ana Maria Fasanella  

• Claudia Santana Martins (suplente) 

• Paula Chrispiniano – secretária do Conselho 

• Denise Scalamandré 

• Erikson Eloi Salomoni 

• Paulo Sergio Cassa 

• Wagner Spolon – Administrador, Coordenador do Conselho e representante da Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente  

• João Pantaleão – Secretaria de Esportes  

• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  

 

Ausentes: 

 

• Andre Benevides (suplente) 

• 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 Wagner Spolon informou que aconteceu um acidente de automóvel na descida da 

Basílio da Cunha, que acabou por danificar o muro do parque. Ele está em contato com a Prefeitura 

para ver como consertar. 

- Informou também a saída de 2 funcionários da limpeza, que já foram substituídos e estão cuidando de 

varrição. 

- A conselheira Claudia perguntou se seria possível incluir roçagem na trilha próxima a rua Sebastião 

Carneiro e também resolver uma árvore caída interrompendo uma passagem. O administrador disse que 



irá agendar esses serviços com os funcionários. Afirma ainda que os mesmos não estão conseguindo 

dar conta do parque inteiro, mas, aos poucos, podem ir fazendo os serviços prioritários. 

- A conselheira Ana Claudia perguntou se o funcionário Antônio poderia voltar ao parque. Wagner 

esclareceu que não, pois ele fazia serviços fora da sua função original e esse fato inclusive gerou uma 

denúncia de improbidade administrativa contra a antiga administradora. Sobre essa denúncia, o 

administrador esclareceu não saber se há processo administrativo instaurado. 

- A conselheira Paula perguntou sobre a resposta aos ofícios enviados. O administrador disse para o 

Conselho levantar os números do SEI desses ofícios, para ele então acompanhar.  

- A conselheira Denise perguntou sobre um assalto no parque. O administrador disse que não foi 

informado de nenhuma ocorrência. 

- A conselheira Paula perguntou sobre o funcionamento do telão instalado no Parque com informações 

sobre cuidados na pandemia. O administrador disse que ele costuma falhar, principalmente quando 

chove. 

 

II – Definição da agenda de reuniões de 2021 

Foi deliberado que as reuniões do Conselho em 2021 acontecerão no segundo domingo de cada mês. 

Sendo assim, a próxima reunião ficou agendada para 14 de março. 

 

III – Anúncio da saída do atual secretário, posse da suplente como Secretária do Conselho e 

eleição para nova suplência 

O antigo secretário (André) anunciou sua saída do cargo aos conselheiros antes da reunião. Foi 

substituído pela então secretária suplente, Paula Chrispiniano. 

O conselheiro Erikson Salomoni foi escolhido como novo suplente do secretariado. 

 

IV – Discussão e encaminhamento sobre a situação do parquinho ainda fechado 

O novo administrador disse que precisa de mais informações sobre a real situação do parquinho e o que 

faltaria para ele ser reaberto. Foram então deliberados 3 encaminhamentos: 

1. Encaminhar para a nova administração o último relatório feito pelo Conselho e por representantes da 

SVMA. 

2. Entrar em contato com a SVMA e se informar acerca de uma publicação no DO que diz ter sido 

criada uma comissão para emitir o termo de recebimento definitivo da obra. 

3. Formar um grupo de até 4 conselheiros para fazer mais uma vistoria no parquinho “de cima”, que 

segue fechado. 

 



V – Definir cronograma de elaboração e publicação de relatório anual sobre o funcionamento do 

parque e sobre o seu próprio funcionamento, objetivando solucionar dificuldades, reforçar 

acertos e contribuir para o planejamento do próximo período (Regimento Interno, Art. 4º, VIII) 

Por unanimidade os conselheiros decidiram dispensar a feitura do relatório (que segundo o 

administrador nunca existiu), acreditando que as atas já cumprem essa função. 

 

VI - Apresentação de sugestões para a pauta da próxima reunião 

- Sugestão da conselheira Ana Claudia: retomar a discussão sobre o projeto da mata ciliar. 

- Sugestão da conselheira Claudia: retomada da discussão dos parquinhos e dos ofícios que foram 

enviados, como da Zoonoses. 

- Sugestão da conselheira Paula: limpeza do parque. Dentro dessa discussão foram encaminhados 3 

pontos para a próxima reunião: 

1. A questão do voluntariado, visando discutir melhor o termo e a frequência dessas ações. 

2. Discussão do contrato de limpeza, para tentar ampliar o número de funcionários. 

3. Discussão da possibilidade de se utilizar o Programa Operação Trabalho (POT) da Prefeitura. O 

conselheiro João, representante da Secretaria de Esportes, disse que utiliza o programa, e se 

comprometeu a trazer mais informações para a próxima reunião. 

São Paulo, 07 de fevereiro de 2021.  

 

ANA PAULA CHRISPINIANO 

Secretária do Conselho Gestorz 



 

 

 

 

 


