
 
 

 
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR 
DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
(BIÊNIO 2020/2021) 
 
DATA: 15/08/2020 
LOCAL: MEET/GOOGLE 10h00 
 
PAUTA: 
 

I - Informes: *   Informes Administrativos – Administração do Parque.  
 
II - Manutenção e reabertura do Parque  
 
III - Laudo arbóreo 
 
IV - Discussão sobre a recuperação dos brinquedos 
 
V - Apresentação de Sugestões para a pauta da próxima reunião (10 
minutos). 
 

 
Na data e horário estabelecidos, a Coordenadora do Conselho, a Administradora do 
Parque Sra. Tania Casseb deu início à reunião virtual permitindo acesso aos conselheiros 
e usuários.  
 
Presentes os conselheiros e suplentes: 
 
Ana Paula Chrispiniano 
Erikson Eloi Salomoni 
Denise Scalamandré 
Paulo Sergio Cassa 
Ana Maria Fasanella 
Claudia Santana Martins 
André Benevides de Carvalho  
Ana Claudia Cavalcante – Associação de Preservação do Cambuci e Vila Deodoro 
João Pantaleo – Secretaria de Esportes 
Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé 
Tania Casseb – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
Rosana Kisil 
Renan Lemos de Oliveira 
Solange Papini 
Josmar Miranda – representante dos trabalhadores 
Valeria Valeri – Secretaria da Cultura 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CGPABI – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E BIODIVERSIDADE MUNICIPAL 

DIVISÃO DE GESTÃO DE PARQUES URBANOS 

DGPU 



  
Havendo quórum, deu-se início à reunião conforme a pauta estabelecida. 
 
I - INFORMES: 
*   Informes Administrativos – Administração do Parque. 
 
Com a palavra a Administradora do Parque Sra. Tânia Casseb, apresentou os seguintes 
informes:  
 
Poda e Roçagem -  
Limpeza – questão complicada 2 funcionários para varrição e coleta de lixo. O mínimo 
seriam 4. Faltam equipamento tipo soprador tesoura elétrica, carrinho de coleta de lixo. 
10 a 20 sacos de 200l dia. 
Brinquedos – SVMA chamado para vistoriar e recuperar. 
Hidráulica – mais um cano de ferro antigo estourou e foi reparado. A Sabesp não deu 
retorno quanto ao geofone. 
DIPO – projeto da bocha: ainda em desenvolvimento e sem material técnico suficiente 
para reforma. A Coordenadora vai passar informações e organizar uma reunião para a 
SVMA passar mais detalhes. 
Reabertura do Parque – o processo é muito complicado, com vários protocolos e sem a 
colaboração de vários frequentadores do parque, que não usam máscaras. A média de 
2000 (dois mil) frequentadores por dia, faz do parque o terceiro em movimento, atrás 
apenas dos parques do Ibirapuera e do Carmo. 
Doações – foram doados termômetro e saboneteira de banheiro, e o Rotary fez uma ação 
para distribuição de máscaras. Dia 20/08 deverá fazer uma nova ação de distribuição de 
máscara e água. A administração do parque também recebeu uma cadeira de rodas. 
Infestações – Foi identificado um problema de formiga carpinteira e cupins; foi feito 
pedido de controle de pragas para a subprefeitura, contudo esta não respondeu ao pedido 
de auxilio. 
 
Q: Ana Cláudia - Quem doou os materiais?  
R. Administradora do Parque: materiais doados pelo Lions Independência. 
 
A Administradora reportou problemas de vandalismo nos comedores dos felinos, e a 
necessidade de câmeras para segurança. 
 
Q. Cláudia: A Sabesp informou que não tem água de esgoto entrando no parque, é esta 
a situação? 
R. Administradora do Parque: A Sabesp informou que há a entrada de água pluvial, e que 
precisa ser feita uma caixa de contenção, e foi feito pedido para a SVMA.  
 
Q.Paula: Sobre a reabertura do parque. Se o momento seria mesmo adequado para 
ampliar horário de funcionamento? Se estão sendo feitos termos de doação. 
R. Administradora do Parque: São feitos termos de doação que são enviados para a 
SVMA. Sobre o aumento de horário, explicou que a estratégia é para ter menos 
aglomeração de frequentadores, o que tem dado resultado. 
 
No mais, a Administradora do Parque esclareceu que SVMA fez uma vistoria sobre os 
brinquedos dos parquinhos. 
 



 
II - MANUTENÇÃO E REABERTURA DO PARQUE  
 
Iniciado o debate sobre o segundo item de pauta, foram feitas as seguintes 
manifestações: 
 
Q.:Cláudia Martins: comenta a questão da falta de uso de máscara por parte de vários 
frequentadores, assim como  o retorno do pessoal de academia em treinos que causam 
aglomeração. Além disso, relata que, ao entrar no Parque alguns dias atrás, verificou que 
o rapaz que distribui álcool gel no Portão da Avenida Pedra Azul estava com a máscara 
abaixada. Fórum verde: está formando comissão de monitoramento em parceria com a 
SVMA e entidades de estudo científico e pesquisa, para elaboração de uma avaliação e 
relatórios sobre a reabertura dos parques e os impactos sobre a saúde. O Fórum está 
convocando para o dia 19/08, às 19h, uma reunião com conselheiros de parques para 
discutir o tema. 
R. Administradora do Parque: o parque está aberto apenas para caminhada e não para 
atividades físicas e piqueniques. Existe farta comunicação visual com banner e faixas 
indicando as atividades liberadas. 
 
Q.Paula: O que falta para a ATA ser publicada? 
R. Administradora do Parque: a ata da 1ª reunião já foi enviada para a SVMA, e o 
Secretário do Conselho já cobrou da secretaria a publicação. 
 
Q.Erikson: questiona se o link para a reunião não poderia ser criado com mais 
antecedência. 
R. Administradora do Parque: informa que o meets tem limites para número e 
participantes e que a reunião foi divulgada normalmente. 
 
Manifestação da Conselheira Paula que criticou a burocratização e a falta de acesso 
simplificado dos munícipes à reunião. Citou o exemplo dos Conselhos Participativos, onde 
não há exigência de enviar e-mail com 48 horas de antecedência, sendo disponibilizado 
link na hora, inclusive no site das Sub Prefeituras. E questionou o porquê desses 
obstáculos no caso das reuniões dos conselhos gestores. 
 
Pediu a palavra o Conselheiro Participativo Senhor Rafael Vitorino: Sugere que não se 
solicite inscrição prévia ara a reunião, e que se use o aplicativo teams, ferramenta usado 
com sucesso pelo Conselho Participativo da Sé. 
 
Neste instante diversos conselheiros se manifestaram no sentido de que haja a mudança 
de aplicativo, para não mais requerermos inscrição prévia de participantes pois o número 
de pessoas que pode participar com a ferramenta teams é muito maior. Foi deliberado 
que o acesso é livre à reunião, e que o aplicativo utilizado será o teams. 
 
Q. André: Sugeriu a criação de grupo de trabalho para finalizar os contratos. 
 
Manifestação Paula: citou que o Conselho anterior e os pais que frequentam os 
parquinhos alertaram inúmeras vezes para o fato de que um piso emborrachado necessita 
de manutenção especializada, além de impermeabilizar o solo. E que o projeto de reforma 
não prevê essa manutenção. Agora está havendo pontos de degradação do piso antes 
mesmo da utilização pelas crianças. 



 
Manifestação Paula: entende que devem ser fiscalizados orçamentos, eventos e 
contratos, e que isso deve ser feito pelo Conselho como um todo, não sendo produtivo 
num primeiro momento a criação de grupos separados de trabalho. Seria importante todo 
o Conselho debater projetos, contratos e orçamentos para eventualmente, num momento 
posterior, se subdividir em grupos. Mas que ainda estamos no começo da gestão, é muito 
cedo. 
 
Q. Ana Claudia Gomes: Sobre questões de manutenção e segurança (vandalismo), 
devem ser usadas ferramentas tipo facebook pelo conselho para sensibilizar sobre o uso 
de mascara, por exemplo. Criar ferramentas de divulgação. 
 
Q. Paulo Cassa: Sugeriu reforçar a presença da GCM e Polícia Militar, além dos fiscais 
da prefeitura, para que as regras de uso do parque sejam respeitadas. 
 
Após p debate entendeu-se que para a próxima reunião deve ser feito um levantamento 
sobre escopo manutenção, para a partir disso decidir-se sobre a criação grupo. 
 
 
III - LAUDO ARBÓREO 
 
 
A Administradora do Parque informou que encaminhou nas semanas anteriores e-mails 
sobre os laudos arbóreos, documentos estes que foram disponibilizados também na 
plataforma Google Drive. Estes documentos servem, entre outras coisas, para que os 
Conselheiros pudessem analisar a questão da supressão de duas árvores que estão 
danificando um canteiro. 
 
Q. Erikson: Questionou que as árvores exóticas são abundantes no parque. 
R. Administradora do Parque: explicou que quando uma árvore exótica é retirada, no seu 
lugar é plantada uma muda nativa. 
 
Q. Paulo Cassa: Concordou que os laudos são subscritos por Engenheiros Agronômos 
que os assinam com conhecimento técnico. 
 
Q.Cláudia: questionou como pode haver um laudo de supressão de espécies que nem 
haviam sido identificadas? 
R. Administradora do Parque: pelo porte da árvore acaba tendo que ser corta, pois 
eventual queda coloca em risco vidas, outras árvores e ainda o patrimônio. 
Manifestação Paula: que o laudo detalhado identificou, afinal, a árvore a ser suprimida 
como eucalipto. 
 
R. Administradora do Parque: esclareceu que ao assumir a gestão do parque, identificou 
que haviam 38 mudas sem terem sido plantadas, à disposição, e que sequer pedido de 
plantio tivesse sido feito. Entende os questionamentos, mas esclarece que foi com base 
nos seus pedidos, que a SVMA autorizou o plantio. Que havia uma desatenção de todos, 
inclusive do Conselho. 
 
Encerrados os debates, não houve encaminhamento. 
 



 
IV - DISCUSSÃO SOBRE A RECUPERAÇÃO DOS BRINQUEDOS 
 
R. Administradora do Parque: que vistoria realizada no parque questionou sobre os 
brinquedos antigos mantidos após a reforma, mas a SVMA ficou de avaliar o caso e tomar 
providências. 
 
Q. Erikson: questionou que o Parque Augusta teve fiscalizações de obras com a 
participação do conselho, e que isso seria interessante também de ser feito no Parque da 
Aclimação. Mas que SVMA não chamou ninguém do Conselho para visitar obras. 
 
R. Administradora do Parque: esclareceu que o convite foi feito sim, mas que os 
conselheiros demonstraram receio de comparecer tendo em vista as restrições por conta 
da pandemia. Assim, não houve representante do conselho presente à vistoria. 
 
Manifestação Paula.: Não foram todos os conselheiros que disseram que não queriam 
comparecer devido à pandemia. Acredito que o convite deva ser refeito de forma clara e 
oficial, caso a caso, para que todos os conselheiros se posicionem. Também entende que 
os contratos antes de serem finalizados são mais fáceis de serem fiscalizados e cobrados, 
e que isso deve ser feito agora, antes do projeto estar pronto e aprovado. Para evitarmos 
o problema que estamos enfrentando com relação à obra dos parquinhos. 
 
Todos concordaram que é importante a SVMA disponibilizar o contrato, tendo sido 
deliberado que a Coordenadora do Conselho e os conselheiros farão um levantamento 
das informações para alimentar o drive. 
 
V - APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES PARA A PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO (10 
MINUTOS). 
 
Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Sandra Mariano: Saber se o Conselho do 
Parque está acompanhando a questão da possível privatização do parque, uma vez que 
o equipamento tem muita importância para população dos cortiços. 
 

Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Luciano De Paoli: Deveria haver a atuação de 

uma guarda patrimonial atuando no local dos comedores dos felinos para evitar 

depredações. Notificação Extrajudicial para as academias identificadas para que isso não 

ocorra mais, com aglomeração de pessoas. 
 
 
Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Luciene Vieira: aproveitar o bloqueio dos 
parques para cobrar a finalização. Disse que enviou a questão das pragas para 
permacultor conhecido e que pode fazer um projeto para reequilibrar o ecossistema. Vão 
encaminhar proposta por e-mail para a administradora. 
 
Manifestação Conselheiro: Erikson podia chamar a zoonoses. 
R. Administradora do Parque: foram contatadas a Zoonoes e a Sub-ambiental mas não 
deram ainda retorno. 
 



Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Daniel: sugestão de criar uma comissão de 
comunicação, como forma de transparência e democracia, com a participação dos 
munícipes. 
 
Manifestação do Conselheiro Participativo Marcelo Pizo: Fez um breve relato sobre a 
reunião do Conselho Participativo sobre o Parque da Aclimação. No mais pediu para o 
Conselho do Parque focar na publicidade dos atos, pois a divulgação torna a atuação 
mais democrática. Cobrou uma prestação de contas, pex.: parquinho do Saci, prestação 
de contas da SVMA pregos enferrujados, etc. Outro tema, citou uma possível enquete 
irregular por Vereador sobre homenagem com um busto das araras, Bambu e Íris, ou 
pintura da concha. 
 
Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Daniel: defendeu a relevância das araras e do 
busto. 
 
Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Laerte: Esse dinheiro poderia ser usado para 
sanar os vazamentos do parque. 
 

Manifestação do(a) Usuário(a) do Parque Daniel Yazbek: O Aclimação não está na 

lista dos "privatizáveis". 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho, Administradora do Parque 
Sra. Tânia Casseb, encerrou a 2ª Reunião 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 05/09/2020 às 10h, via Microsoft/Teams. 
 
São Paulo, 15 de agosto 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 
 

 


