
 

 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 

DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO  

(BIÊNIO 2020/2021) 

 

DATA: 17/10/2020 

LOCAL: MEET/GOOGLE 10h00 

 

PAUTA: 

 

I  - Informes: 

*   Informes Administrat ivos – Administração do Parque. 

 

I I  – Criação e votação dos grupos de trabalho: obras, orçamentos, 
proteção animal, assessoria de comunicação 

a) Obras: f iscalização e apuração sobre mão de obra e falta de 
materiais; 

b) Orçamentos: câmeras; 

c) Proteção animal: vacinação, placas contra o abandono e 
alimentação por pessoas não cadastradas, cadastro das protetoras. 

 

I I I  – Contrato Plena: of icio para adição de mais funcionários para l impeza 
e jardinagem 

 

IV - Apresentação pela Conselheira Rosana Kali l  do Projeto de 
Recuperação da Mata Cil iar do Lago, e deliberação sobre 
encaminhamento do tema à SVMA. 

 

V – 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 Mart ins 
• André Benevides de Carvalho  
• Rosana Kisil 
• Tania Casseb – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

 

Ausentes 

• João Pantaleo – Secretaria de Esportes 
• Josmar Miranda – representante dos trabalhadores 
• Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé 
• 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. 

 

MANEJO E ROÇAGEM:  fo i suprimido o exemplar próximo ao portão 5 e 
ret irado galhos e resíduos do parque. No aguardo da l iberação de 
caminhões para f inalizar a ret irada de resíduos e trazer o restante das 
mudas para reposição. A roçagem está seguindo o cronograma 

MANUTENÇÃO :  troca do cavalete do hidrômetro da Rua Muniz de Souza 
pela SABESP, troca da boia da caixa d’água, troca de lâmpadas dos 
banheiros, reposição de telhas na administração 

CONTRATOS :  prorrogação dos contratos da PRESSEG e PLENA. Eu 
havia pedido adição de mais funcionários para a varrição e jardinagem 
mas não consta no contrato que haverá alguma mudança. 

PAINEL INFORMATIVO E SENSORES DE CONTAGEM. Questões: 

Q.  Será provisório? 



 

 

R. Provavelmente, pois trata de uma ação de orientação contra o 
COVID-19 

Q.  Se for quanto tempo f icará no Parque 

R. Não temos data neste momento 

Q.  Existe um processo de contratação via SEI? 

R. Sim, mas é gerenciado pela SPTuris  

Q.  Qual o valor gasto  

R. Está ainda em processo de contratação para outros parques, 
sugiro aguardar até f im da segunda semana de outubro para que 
possamos informar melhor. 

Sensores – foram instalados nos dois portões de acesso os sensores de 
contagem, no f inal do dia será enviado um relatório contendo o número 
de frequentadores. 

SABESP: necessário of icio de requerimento 

FAUNA:  saruês atendidos pela GCM AMBIENTAL e devolvidos ao Parque. 
Foi feito à Zoonose (CCZ) um pedido de vacinação dos saruês e que esse 
pedido f iou sem resposta. 

 

A seguir,  a Coordenadora do Conselho Gestor fez um breve 
esclarecimento sobre as medidas de proteção para abertura, mas que até 
o momento não havia informação. 

 

O Secretário do Conselho Gestor apresentou relatório das faltas, com 
destaque para ausências dos representantes da Secretaria da Cultura e 
dos Trabalhadores do Parque da Aclimação, além dos conselheiros 
suplentes Renan Lemos e Solange Papini.  Levou a questão sobre o 
processamento da perda de mandato. 

 

A Conselheira Ana Paula Chrispiniano esclareceu que as cadeiras da 
administração publica não são perdidas, mas os representantes devem 
ser indicados para o Conselho e nós do Conselho Gestor precisamos 
cobrar a part icipação. Já a cadeira dos trabalhadores pode ser perdida. 

 

O Secretário do Conselho Gestor efetuou a leitura do Regimento Interno 
após o que foi deliberado que o representante dos Trabalhadores poderá 
apresentar just if icat iva até a próxima reunião, ocasião em que o plenário 
deste Conselho Gestor votará a perda ou Não do mandato. 



 

 

 

A Coordenadora do Conselho Gestor irá efetuar o contato com o 
Conselheiro Josmar, e o Conselho Gestor encaminhará Ofício para a 
Secretaria da Cultura pedindo a substituição do representante. 

 

I I  – Criação e votação dos grupos de trabalho: obras, orçamentos, 
proteção animal, assessoria de comunicação 

a) Obras: fiscalização e apuração sobre mão de obra e falta de 
materiais; 

b) Orçamentos: câmeras; 

c) Proteção animal: vacinação, placas contra o abandono e 
alimentação por pessoas não cadastradas, cadastro das 
protetoras. 

Levantada a questão de que a reunião do mês novembro coincidiria com 
feriado, f icou definido que a mesma será adiantada para o dia 07/11 às 
10h. 

 

O Secretário do Conselho Gestor explicou que a ideia é a de que sejam 
estruturados os Grupos de Trabalho, e realizou leitura dos art igos do 
Regimento Interno que permitem a criação de GTs com duração 
específ ica de duas reuniões. 

 

Argumentou que determinados conselheiros têm facil idade e 
conhecimento em relação a determinadas matérias e solicitou que se 
manifestassem para que pudesse f icar mais claro os problemas 
existentes e que demandariam o esforço de um GT. 

 

Com a palavra a Conselheira Ana Fasanella, explicou sobre a situação 
dos gatos que habitam o parque que são cadastrados e vacinados pela 
Zoonose - CCZ, e sobre o trabalho grupo de cuidadoras. Narrou 
problemas com a falta da apoio a atuação da Zoonose, sendo necessário 
apoio do Conselho Gestor para cobrar a CCZ; promover campanhas 
educativas, por exemplo, contra a alimentação dos gatos pelos 
frequentadores. Deixou claro o fato de que a Zoonose não tem 
comparecido ao Parque para a castração e vacinação, a pesar de 
vários pedidos. 

 



 

 

A Conselheira Rosana, se manifestou à favor de of iciar o CCZ, e o 
Secretário esclareceu iremos fazer o ofício como o dossiê já existente, 
conforme informa a Conselheira a Ana Fasanella. 

 

O Secretário do Conselho Gestor, esclareceu que é dif íci l  cobrar o 
atendimento dos pedidos que são feitos pelo Conselho. 

 

A Conselheira Paula Chrispiniano concordou que é dif íci l  part icipação em 
novas at ividades pois todos temos compromissos. Que os ofícios tem 
efet ividade. 

 

Após os debates foi colocada em votação se haveria ou não a formação 
a necessidade de estudos quanto a criação do GTs, para que os 
conselheiros que t ivessem propostas a respeito do funcionamento dos 
mesmos trouxessem essas propostas na reunião seguinte. A proposta foi 
aprovada por maioria, 4x3, sendo favoráveis: Ana Claudia Cavalcante, 
Denise Scalamandré, Claudia Santana Mart ins e Ana Maria Fasanella; e 
contra: Ana Paula Chrispiniano, Erikson Eloi Salomoni e Paulo Sergio. 

 

Foi frisado ainda, por diversos conselheiros, que os GTs não podem 
representar uma fragmentação do Conselho Gestor, pois a sua força é a 
união do Plenário. 

 

A Conselheira Paula Chrispiniano mostrou preocupação quanto a se diluir  
a importância do Conselho. Que acha cho perigoso que esses GTs abram 
precedente para que 1 conselheiro ou grupos separados façam ações ou 
deem declarações em nome do Conselho como um todo. É preciso 
lembrar que nós não somos 5 pessoas falando em nome da comunidade. 
Que representamos todos os votos e a legit imidade das mais de 1000 
pessoas que votaram na últ ima eleição. Eu acho que já temos pouca força 
atualmente e teremos ainda menos se os GTs forem usados para 
dispersar a força do grupo eleito. 

 

I I I  – Contrato Plena: oficio para adição de mais funcionários para 
limpeza e jardinagem 

O tema foi abordado no item Informes. 

 



 

 

IV - Apresentação pela Conselheira Rosana Kalil do Projeto de 
Recuperação da Mata Ciliar do Lago, e deliberação sobre 
encaminhamento do tema à SVMA. 

A Conselheira Rosana Kisil apresentou a proposta de recomposição da 
mata cil iar:  PROJETO DE PLANTIO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
(anexado).  

In icialmente destacou que o projeto foi feito por biólogos e avaliou como 
era a vegetação nativa do nosso bairro, elaborado em 2017, caracterizou 
o entorno do parque. Em síntese o projeto visa maximizar a 
biodiversidade f loríst ica, com o objet ivo de aumentar o serviço ambiental 
do parque, o que o parque proporciona para o meio ambiente urbano. 

Também esclareceu que a baixa diversidade f loríst ica atrai menos fauna, 
daí o Parque da Aclimação ter uma quantidade menor de animais que 
outros parques com o Ibirapuera, independente do tamanho. Esta 
recomposição do ecossistema amenizaria, inclusive, a questão dos gatos. 

Em síntese, a situação atual faz com que o Parque da Aclimação preste 
um serviço ambiental pobre. 

A seguir indicou a área de interesse dentro do parque, de cerca de 50m2, 
e que f ica perto do Parquinho do Saci, e está tomada por braquiárias, um 
t ipo de capim, e que não está sendo ut i l izada pelos frequentadores pois 
o local cheira mal. 

 

 



 

 

Destacou que a falta de f lora no entorno do lago está fazendo que 
sedimentos sejam levados pela chuva para dentro dele, provocando 
assoreamento e logo se fará necessária uma dragagem. 

A seguir,  explicou que o método a ser ut i l izado é de adensamento 
f lorestal,  que t ira blocos de solos com semente nativa e joga neste lugar 
e, simultaneamente plantar arvores a cada 1,5m.  

Explicou como seria realizado o ref lorestamento da área, com árvores e 
arbustos que nasceriam na sequencia. Que o trabalho seria primeiro de 
ret irada do capim, remediação do solo, e depois o plant io. 

Seguiu-se detalhamento do projeto e dúvidas. 

A Conselheira Cláudia questionou se o f inal de gestão seria o momento 
de encaminhar o projeto. 

 

O Secretário questionou se o projeto tal qual consta no projeto está 
pronto para apresentação na SVMA. 

 

A Conselheira Ana Paula Chrispiniano explicou que já houve aprovação 
do projeto e apresentação para a SVMA, e bastaria reapresentar. Pleitear 
uma reunião, com uma devolut iva. 

 

A Conselheira Rosana indica que bastaria a reapresentação junto a 
SVMA. 

 

A Coordenadora esclarece que poderia ser encaminhado via SEI para a 
Leticia que é responsável. 

 

A Conselheira Rosana explicou que deve ser buscada parceria para 
algum custo que se faça necessário. 

 

Findo os debates, aprovado o projeto e a Coordenadora irá reencaminhar 
para a SVMA, com pedido de providências. 

 

V – Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião (10 
minutos).  

 



 

 

A Conselheira Ana Paula Chrispiniano sugeriu mudança com a 
oportunidade de os ouvintes poderem se manifestar antes e não f icarem 
esperando, no que foi apoiada por todos. Será adotado novo 
procedimento na próxima reunião. 

 

A Sra. Camila Santander solicitou inclusão da análise do Contrato da 
Bocha, na pauta da próxima reunião. 

 

O Secretário relembrou que alguns documentos estão no drive. 

 

A Sra. Camila Santander questionou se o não cumprimento do contrato 
abriria espaço para alterações do projeto, e sobre as aprovações sobre 
os impactos ambientais e relat ivos ao tombamento. 

O Secretário informou que a SVMA não enviou a integra das informações, 
solicitados via ofício. 

A Conselheira Ana Paula Chrispiniano, esclareceu que eles sempre 
respondem que está disponível.  Que o ideal seria alguém vir expl icar, se  
especif icamente o restaurante está decidido ou não. 

A Conselheira Ana Paula Chrispiniano sugeriu que fosse aberto espaço 
na pauta da próxima reunião para apresentação do Sr. Alexandre Hirata. 

Sugerido também uma pauta de zeladoria. 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho, 
Administradora do Parque Sra. Tânia Casseb, encerrou a 1ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Gestor do Parque da Aclimação para o Biênio 
2020/2021, agradeceu a part icipação de todos e confirmou que a próxima 
reunião f icou agendada para o dia 03/10/2020 às 10h, via 
Microsoft/Teams. 

 

São Paulo, 17 de outubro 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 

Paulo Fasanella 
10:00 
Bom dia! 
Marcos Grossi 
10:00 
bom dia 
Camila Santander 
10:17 
não entendi 
vacinação para que bicho? 
Sandra Morales 
10:18 
Sarue, gamba 
Camila Santander 
10:18 
sarue? 
Claudia Martins 
10:18 
Saruês 
Camila Santander 
10:18 
ah entendi 
Sandra Morales 
10:18 
sarguella 
Paula Chrispiniano 
10:23 
ok 
André Benevides de Carvalho 
10:23 
reunião de novembro adiantada para dia 07/11 mesmo horario 
Camila Santander 
10:23 
fecha os microfones 
quem esta com o caminhão de gas 
Daniel Yazbek 
10:23 
Alexandre, fecha o mic 
Sandra Morales 
10:27 
e os parquinhos? 
Paula Chrispiniano 
10:28 
sim 
Claudia Martins 
10:28 
Não tem decisão sobre isso ainda, Sandra 
Sandra Morales 
10:28 
Obrigada Claudia 
Paula Chrispiniano 



 

 

10:34 
ok 
Daniel Yazbek 
10:36 
O que vale para o Josmar não vale para Valéria também? 
Camila Santander 
10:37 
acho que ja encaminhou,não? 
Daniel Yazbek 
10:38 
Entendi. Mas sobre horário de trabalho e tal? 
Perfeito, Paula. Obrigado 
Paula Chrispiniano 
10:42 
Art.17 Os Grupos de Trabalhos, mencionados no artigo 6º deste Regimento Interno, 
poderão ser propostos por um ou mais Conselheiros e serão de caráter temático, 
extinguindo-se quando alcançados seus objetivos. Art.18 Os Grupos de Trabalhos deverão 
ser aprovados em Plenário e disporão de até duas reuniões ordinárias, prorrogáveis em 
plenário, para a apresentação do resultado de seus estudos e ações. 
denise scalamandre 
10:48 
Não só gatos como cachorros, que eu e algumas amigas resgatamos 
denise scalamandre 
10:50 
Acho ótimo a ideia dos grupos de trabalho 
Paula Chrispiniano 
10:52 
peço a palavra sobre criação de GTS 
Alexandra Pereira Takazono 
10:52 
O grupo de trabalho com a participação de frequentadores seria importante a longo prazo, 
de imediato encaminhar ofício ao czz 
Claro aos frequentes que queiram participar 
Daniel Yazbek 
10:53 
Concordo contigo, Alexandre 
Alexandra Pereira Takazono 
10:54 
Há muitos cachorros abandonados no parque tb. A Denise conselheira costuma resgatar 
todos 
denise scalamandre 
10:55 
Sim e nunca tivemos ajuda de CCZ 
denise scalamandre 
10:57 
Tbem me disponibilizo junto com a Ana 
Daniel Yazbek 
10:59 
Concordo contigo também, Paula 
Alexandra Pereira Takazono 
10:59 
Exatamente Paula! 
Daniel Yazbek 



 

 

11:01 
A SVMA não tá nem aí pra gente 
Camila Santander 
11:02 
conselhos deliberativis de volta 
falou tudo 
denise scalamandre 
11:04 
Eu participo 
Daniel Yazbek 
11:05 
Eu participo da comissão organizadora também 
Sandra Morales 
11:06 
Pelo que eu sei, o Conselho vem tentando há vários anos trabalhar com zoonoses e tudo o 
que foi mencionado pelos animais 
Sandra Morales 
11:09 
Não é a primeira vez que se pede castração e vacinação !! 
Daniel Yazbek 
11:10 
Mas os GTs não se limitam à proteção animal 
Camila Santander 
11:10 
concordo 
com a Rosana 
Sandra Morales 
11:11 
Boa Rosana!! 
Erikson Salomoni 
11:11 
Bem colocado, Rosana. 
Suzaninha DA ROCHA 
11:17 
Bom dia! Foi abordado o tema da discriminação para com as crianças no Parque da 
Aclimação ? 
Camila Santander 
11:17 
pq os guardas não orientam 
Rosana Kisil 
11:17 
Gente, estamos gastando tempo demais nisso... é simples... um ofício de castração e 
vacinação e o monitoramento! 
Suzaninha DA ROCHA 
11:18 
Sim 
Rosana Kisil 
11:18 
Tô vendo que não vai sobrar tempo pra apresentar o Projeto de Mata Ciliar 
Vamos DELEGAR pra Tania colocar as placas 
Sandra Morales 
11:19 
placa para as alimentadoras também para não colocar alimento perto dos parquinhos!!!! 



 

 

Camila Santander 
11:20 
acho que é consenso que os alimentadores espontaneos sejam educados a não fazer 
Suzaninha DA ROCHA 
11:20 
Não da para ouvir :( 
Sandra Morales 
11:20 
as alimentadoras nunca respeitaram os parquinhos 
Camila Santander 
11:20 
ana disse que as oficiais respeitam Sandra 
Suzaninha DA ROCHA 
11:21 
Já vi bebê quase comendo a ração do chão perto dos bancos 
Camila Santander 
11:21 
e os espontaneos projudicam inclusive o trabalho delas 
Suzaninha DA ROCHA 
11:21 
Do parque 
Sandra Morales 
11:21 
mas na verdade nao respeitam, eu vi elas 
Suzaninha DA ROCHA 
11:21 
Fica tudo espalhado 
Chama rato 
Camila Santander 
11:21 
por isso a campanha de conscientização 
Camila Santander 
11:23 
e um restaurante tb npé 
Sandra Morales 
11:23 
mas a campanha de conscientização tem que ser para as alimentadoras também porque vi 
que várias delas não respeitam os lugares 
Suzaninha DA ROCHA 
11:24 
Não sei se já foi abordada a discriminação para com as crianças : fase verde mas ainda 
não abriram as áreas, brinquedos quebrados que não foram consertados sendo que tempo 
não faltou, durante a fase anterior fui constrangida varias vezes pelos guardas que não 
queriam deixar meu filho entrar com brinquedo porque ia incomodar as pessoas que 
correm, me questionaram sobre o fato do meu filho de 2 anos não usar... entre outras 
coisas ! 
Sandra Morales 
11:25 
Por que não fazemos uma feira mensal de adoção de gatos ???? 
Camila Santander 
11:25 
para os caso dos abandonos ne sandra? 
Sandra Morales 



 

 

11:26 
Suzana, eles ainda não abriram perguntas para o público 
Isso Camila 
Daniel Yazbek 
11:26 
Como vai ser feito o estudo? Voluntariado? Frequentadores podem participar? 
Suzaninha DA ROCHA 
11:26 
De maneira mais geral, nada foi pensado para as crianças durante o confinamento. 
Fechamos tudo para elas, nos parques, isso leva à conclusão que as crianças que 
transmitem a COVID-19. 
Isso se chama discriminação 
Sandra Morales 
11:26 
Suzana, ainda estao falando só os membros do conselho 
Suzaninha DA ROCHA 
11:27 
Obrigada Sandra! Coloco para ser falado caso eu tenha que sair para cozinhar para meu 
filho 
Camila Santander 
11:27 
eu acho que ja somos poucos 
para que nos dividir mais 
?? 
Sandra Morales 
11:28 
por causa do tempo não sei se os membros do Conselho vão abrir perguntas ao público, 
tomara 
Trabalhar como Comunidade!!! 
Camila Santander 
11:29 
desde que cada grupo de trabalho seja submetido ao plenario 
como disse a paula 
Sandra Morales 
11:29 
Concordo Camila 
Daniel Yazbek 
11:30 
Sim, Camila. Concordo. Os GTs precisam ser validados pelo plenário. 
Rosana Kisil 
11:35 
Gente, desculpa, já deu, né? 
roberto casseb 
11:35 
Todas as lutas vitoriosas do Parque tiveram apoio e participação efetiva da Comunidade 
Paulo Fasanella 
11:39 
Não estou conseguindo ver a preservação 
Camila Santander 
11:41 
a acides das folhas 
impede a surgimentodas subflorestas 
e ela bebe muita agua 



 

 

um dos principais problemas do cerrado brasileiro 
Camila Santander 
11:42 
provocado pela produtora de papel Votorantin 
Camila Santander 
11:44 
existem especiais de mata atlantica no parque da aclimação que são exclusivas da nossa 
região 
quem fez esse levantamento foi a umapaz 
esta na pagina da secretaria do verde 
com certeza  
para ter um serviço ambiental eficiente precisa de muita vontade politica 
Daniel Yazbek 
11:45 
Precisava de uma caixa de contenção d e lixo pra água da chuva nesse córrego 
Paulo Fasanella 
11:46 
Gostaria de ver esse projeto! 
Camila Santander 
11:48 
250 mudas nativas da mata atlantica? 
nativas do proprio parque? 
Daniel Yazbek 
11:49 
Acredito que seja Mata Atlantica sim 
Camila Santander 
11:49 
sim ate pelo nome 
ate fica quentinho meu coração 
poderiamos pensar com mais qualidade na area da bocha que é a mais preservada 
Daniel Yazbek 
11:50 
Um pézinho de Gabiroba cai bem eim 
Camila Santander 
11:50 
veradade 
Sandra Morales 
11:50 
seria legal no lugar daquela lanchonete 
Camila Santander 
11:50 
em vez de colocar um restaurante com chapa e esgoto pra vir ratos 
um restaurante natureba 
com preparação de alimentos com pancs 
Sandra Morales 
11:51 
terrivel essa ideia de lanchonete!! 
Claudia Martins 
11:51 
Gostaria de fazer algumas questões 
Daniel Yazbek 
11:51 
Adorei o projeto Rosana 



 

 

Camila Santander 
11:52 
não é lanchonete é RESTAURANTE 
assimm que esta no projeto 
Paulo Fasanella 
11:52 
Muito interessante o parque precisa de árvores da Mata Atlântica 
Camila Santander 
11:53 
lachonete é pra subestimar o impacto 
verdade Paulo 
Sandra Morales 
11:54 
verdade Camila, restaurante ainda pior 
Alexandre Hirata 
11:54 
Pessoal, sou frequentador esporádico do parque, sou fotógrafo de pássaros, sou 
veterinário e com visão de sanitarista. Quando adentro ao parque, observo a quantidade 
de gatos e gostaria de colocar a minha visão para tentar ajudar o conselho gestor, por isso 
decidi participar da reunião.  
. Gostaria de salientar que a castração é fundamental, a vacinação é fundamental, porém 
esta, não contempla a vacinação contra doenças infecciosas virais de gatos, como a 
Peritonite Infecciosa Felina (PIF), Leucemia Felina (FelV), Aids felina (FIV). 
Estas doenças não possuem vacinas contra elas, possuem grande transmissibilidade entre 
os felinos, e assim como outras doenças virais de outras espécies, tem grande taxa de 
mortalidade, e alguns gatos infectados podem ser assintomáticos e serem vetores para 
outros gatos. Sendo assim, é fundamental castrar para evitar o aumento populacional dos 
gatos, alimentá-los de forma adequando pensando em bem-estar animal, mas acima de 
tudo promover a adoção dos mesmos, com intuito e prover bem-estar destes 
gatos, e acima de tudo evitar a propagação destas doenças virais para a população felina 
de São Paulo como um todo. Nas clínicas veterinárias, é muito comum se deparar com 
gatos de proprietários que circulam pelas casas dos vizinhos e que contraem estas 
moléstias ao entrar em contato com gatos soropositivos para estas doenças.  
Alexandre Hirata 
11:55 
Por isso, a grande população de gatos no parque, além de ser prejudicial à saúde deles 
mesmos, conforme explicado acima, também podem provocar transmissão de doenças 
severas para os seres humanos Toxoplasmose, Bartonelose, Esporotricose e 
Ancilostomose. 
Sendo assim, penso que o parque pode ser um lar temporário para os mesmos, mas como 
lar definitivo não é bom para o bem-estar dos mesmos, por isso, acredito que medidas de 
médio e longo prazo para promover a adoção dos mesmos seria fundamental para o 
equilíbrio de TODOS. 
Paula Chrispiniano 
11:56 
pessoal, o próximo item da pauta já é abrir para oerguntas e comentários 
se esperarem um pouquinho podem pedir a palvra e falar 
desculpem a demora mas é assim mesmo normalmente hehe 
Camila Santander 
11:57 
concordo com o Alexandre 
por isso sempre falamos das feiras de doações 
Sandra Morales 



 

 

11:57 
Eu também concordo com Alexandre, estamos falando disso 3 anos 
Camila Santander 
11:58 
caracteriza maltrato animal aos proprios gatinhos 
Sandra Morales 
11:59 
Por favor fechen os microfones quem nao esteja falando 
Camila Santander 
12:00 
avho que as escolhas da planta devem dialogar com as especies de dentro do parque 
agora eucalipto é furada 
em todos os sentidos 
Daniel Yazbek 
12:00 
Total 
Camila Santander 
12:01 
acho que é um ponto de partida excelente 
Alexandre Hirata 
12:02 
Adoro animais, mas precisamos por na balança que as vezes o que achamos de Bem-
Estar Animal, na verdade não é. Precisamos encarar este problema com uma visão de 
espectro maior para a comunidade como um todo, e acima de tudo prover um final feliz e 
adequado pra estes gatos. 
Sandra Morales 
12:02 
verdade Alexandre 
Alexandre Hirata 
12:02 
Vou ter que sir da reunião e deixo um abraço a todos e gratidão por participar. Bom 
trabalho a todos. 
Paula Chrispiniano 
12:03 
ah que pena 
só um minuto Aexandre 
Camila Santander 
12:07 
É possivel colocar como pauta da proxima reuniao sobre a area da bocha? 
o prjeto sobre a área da bocha 
Luciane Muruzaki 
12:10 
Qual o número do processo? 
Obrigada 
André Benevides de Carvalho 
12:10 
6027.2019/0004844-6 
Luciane Muruzaki 
12:16 
Obrigada, André 
Daniel Yazbek 
12:18 
O Compresp não aprova nada sem estudo de impacto ambiental  



 

 

Daniel Yazbek 
12:20 
Entendi 
Precisa da íntegra do processo 
Camila Santander 
12:20 
existe projeto alternativo 
podia ser uma cozinha de uso comunitario 
com cunho agroecologico 
Camila Santander 
12:22 
mas o mais importante é abrir para discussão de todos né 
pq essa ideia de restaurante veio da mente prilhante de um vereador né 
e o parque é comunitario 
Camila Santander 
12:23 
estamos de acordo que é uma area do parque que deve ser revitalizada 
mas como? 
essa é a questão 
Lino Bocchini 
12:25 
André tem total razão, precisava ter mais transparência neste e em todos os projetos, 
planejamentos e contratos da Prefeitura, da SVMA, do Parque... de forma voluntária por 
parte da Prefeitura e da SVMA, sem precisar brigar... Não beneficia a ninguém tanto 
mistério?...  
Daniel Yazbek 
12:25 
é um fotógrafo 
Concordo com vocês André e Lino, precisamos pressionar o secretário 
Paula Chrispiniano 
12:26 
Acho que não deu 30 dias do ofício, né? 
Daniel Yazbek 
12:26 
vocês viram os skatistas no Ipiranga? Botaram pra correr 
Lino Bocchini 
12:27 
Bem colocado pelo Erikson, o lago está com enormes acumulados de sujeira... onde meus 
filhos ir ver peixes e tartarugas tem dezenas de quilos de lixo boiando... 
Camila Santander 
12:27 
não entendi Daniel? 
Você 
12:27 
6027.2020/0010957-9 
André Benevides de Carvalho 
12:27 
nao deu nao 
Daniel Yazbek 
12:27 
Fizeram uma ação direta e a SVMA cedeu 
André Benevides de Carvalho 
12:28 



 

 

vou criar uma planilha de numeros SEI 
Camila Santander 
12:29 
os skatistas? 
agora podem usar o parque independencia? 
isso? 
Lino Bocchini 
12:29 
Pressionar o secretário e também outros representantes da SMA, naturalmente.... é 
sempre bom lembrar que a administração do parque é da SVMA, por ela nomeada e por 
ela remunerada... 
Daniel Yazbek 
12:29 
Isso 
A administração tem limitações, vai até onde pode né Lino 
Lino Bocchini 
12:30 
Melhor ela responder, né? ; 
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