
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 

ACLIMAÇÃO (BIÊNIO 2020/2021)  

DATA: 14/03/2021, 10h00 

LOCAL: MEET/GOOGLE  

 

Conselheiros e suplentes presentes:  

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

• Claudia Santana Martins (suplente) 

• Denise Scalamandré 

• Erikson Eloi Salomoni 

• Paula Chrispiniano – secretária do Conselho 

• Rosana Kisil (suplente) 

• Vladimir Conejo Ribeiro - Administrador, Coordenador do Conselho e representante 

da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

• Wagner Spolon – Administrador Interino 

• João Pantaleo – Secretaria de Esportes  

• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  

 

Ausentes: 

• Ana Maria Fasanella  

• Andre Benevides (suplente) 

• Paulo Sergio Cassa 

• Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  

• Solange Papini (Suplente)  

• Valeria Valeri – Secretaria da Cultura  

 

I - Apresentação do novo administrador do Parque 

 Vladimir Conejo Ribeiro é o novo administrador do Parque da Aclimação. Se 

apresentou como técnico e engenheiro. 

 

II - Informes:  

*   Informes Administrativos – Administração do Parque 



- O administrador interino Wagner Spolon informou que o Parque estará fechado 

devido à fase vermelha da pandemia de coronavírus até o dia 30 de março de 2021. 

Com isso houve redução no número de funcionários. 

- Podas e remoção de árvores estão sendo efetuadas no Parque com base em laudos 

técnicos que poderão ser compartilhados caso os conselheiros solicitem. 

- As atas agora precisam estar todas sob um mesmo número de SEI. Na antiga 

administração cada uma tinha um número correspondente, mas a Secretaria do Verde 

pediu para isso ser alterado. Então será preciso reorganizar todas as atas dessa 

gestão. 

- A conselheira Claudia informou sobre galhos de árvores do Parque que estariam na 

rua Sebastião Carneiro e o administrador interino disse que serão retirados. 

 

III – Encaminhamento de atas e ofícios para SVMA e outros órgãos competentes;  

 

As atas precisam ser reorganizadas como informado no item anterior. Já os 

ofícios que estavam pendentes (Parquinho fechado para SVMA e Ação da Zoonoses 

para Sec. da Saúde), já foram enviados sob o mesmo número de SEI que já havia para 

cada um dos assuntos. 

 A conselheira Paula sugeriu, colocando como referência um procedimento que 

vem sendo adotado pelo Conselho Participativo da Subprefeitura da Sé, que caso 

demandas do Conselho ou solicitações de informações não sejam respondidas ou 

solucionadas em um determinado período, que elas sejam enviadas para o Ministério 

Público. Essa discussão será colocada em pauta na próxima reunião. 

 

IV – Trabalho voluntário, detalhamento do termo de trabalho e frequência das 

ações;  

 O trabalho voluntário em forma de mutirões de limpeza está suspenso enquanto 

durar o fechamento do Parque. 

 O trabalho voluntário de alimentação de pássaros e gatos segue acontecendo 

mesmo com o parque fechado. Já foi solicitado anteriormente e hoje foi reiterado 

pedido para que esses voluntários tenham um termo ou contrato que formalize essa 

relação com a Secretaria do Verde.  

 A conselheira Rosana sugeriu que os voluntários sejam ouvidos para que sejam 

detalhadas as necessidade e dificuldades que enfrentam nesse trabalho. 



 

V – Discussão sobre limpeza do Parque e contratos, programa POT, EPIs dos 

funcionários;  

 Diante da falta de mão de obra necessária, utilizar o POT (Programa Operação 

Trabalho) poderia ser uma solução para serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo 

no Parque. 

 Ficou pendente saber quem seria responsável por dar o “pontapé inicial” no 

programa dentro do Parque. Houve uma divergência de entendimento se seria 

responsabilidade da Secretaria do Verde ou da Subprefeitura da Sé. 

 A representante da Sub Sé no Conselho, Neiva Maria de Paula, se prontificou a 

trazer mais esclarecimentos sobre essa competência na próxima reunião. 

   

 

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

Ainda faltam reparos a ser feitos no parquinho “de cima” e por isso ele não foi 

reaberto. 

A conselheira Paula lembrou do custo da reforma, que foi feita com todas as 

condições de tempo e recursos para que fosse entregue impecável e sem pendências.   

Todos concordaram que é preciso entregar o último parquinho com tudo 

arrumado e que esperam uma solução. 

A conselheira Rosana questionou se a Zoonoses fará a verificação sanitária 

para saber se a reforma solucionou o problema que foi o estopim para que os 

parquinhos fossem reformados. 

O novo administrador Vladimir se prontificou a tomar conhecimento de tudo e 

tentar achar uma solução. 

A conselheira Ana Claudia solicitou o contrato da reforma. A secretária Paula 

disse que estaria no Google Drive e que se não estivesse seriam incluídos. O 

administrador Vladimir também será incluído no Drive para ter acesso a tudo. 

 

VII - Apresentação de sugestões para a pauta da próxima reunião 

- O conselheiro Erikson mencionou os TACs (Termo de Ajustamento de 

Conduta) que as empresas as vezes são obrigadas pelo Ministério Público a cumprir 



como um caminho para trazer verbas para suprir necessidades do Parque. -seguindo 

os dispositivos legais do artigo 79-A da Lei Federal nº 6.908/98, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 6.514/08, e do Decreto Municipal 54.421/13, e as portarias 105/04 

da SVMA e 002/09 do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental.  

Foi informado pelo administrador interino Wagner que existe um TAC para 

arrumar o alambrado da quadra de terra solicitado pela antiga administradora. A 

conselheira Paula informou que não houve participação do Conselho na escolha dessa 

obra e sugeriu para a próxima reunião que todos elencassem quais são as principais 

necessidades e prioridades do Parque. 

- Debate sobre encaminhamento permanente ao Ministério Público toda vez que 

o Conselho não tiver acesso às informações solicitadas e também quando problemas 

levantados ou que chegam até os conselheiros não sejam encaminhados pelos órgãos 

competentes. 

- A conselheira Rosana sugeriu reuniões para elaboração de um Plano de 

Trabalho formal no Parque. 

  

São Paulo, 07 de fevereiro de 2021.  

 

ANA PAULA CHRISPINIANO 

Secretária do Conselho Gestor 



 

 


