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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 30/11/2021, 10h / LOCAL: MEET/GOOGLE https://meet.google.com/szd-yxuw-hjz?authuser=0  
 

Em 30/01/2022, 10h, com quorum de 9 membros, foi realizada a reunião, ainda com a presença de 6 

frequentadores do Parque. 

Conselheiros titulares e suplentes 
presentes 

Frequentadores Ausentes 

1.  Ana Claudia Cavalcante – Associação de 
Preservação do Cambuci e Vila Deodoro 
2. Claudia Santana Martins (suplente) 
3. Denise Scalamandré  
4. Paulo Sergio Cassa 
5. Rosana Kisil (suplente) 
6. Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  
7. Erikson Eloi Salomoni – titular 
8. Paula Chrispiniano – titular 
9. Vladimir Conejo Ribeiro – Adm. Parque 

1. Maria Ines Portugal 
2. Lino Bochinni 
3. Luciano 
4. Ana Alves 
5. Fabio Sanches 
6. Osvaldo Dias 
 

1. Renan Lemos de Oliveira - 
Suplente 

2. Solange Papini - Suplente 
3. Valeria Valeri – Secretária de 

Cultura 
4. Ana Fasanella - titular 
5. Willy – Secret. Esportes 
6. Andre Benevides - suplente 

 

 

https://meet.google.com/szd-yxuw-hjz?authuser=0
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14a. Reunião do Conselho do Parque da Aclimação 

 

Compromissos assumidos na reunião anterior e inserções propostas pelos Conselheiros 

1. INFORMES – Cláudia Martins 

a. Restaurante no campo de bocha: multa de 10% no valor contratual (R$10.229,04) para a 

empresa que descumpriu obrigações do contrato (projeto inadequado) 

b. Poda de 2 árvores – eucalipto e ligustro – autorizada 

c. Eleições de Conselho Gestor no primeiro bloco de parques: 7 a 20/março é a eleição, que 

ocorrerá de forma virtual; cada eleitor vota apenas em 1 Parque e em 3 candidatos. 

Nosso Parque está no segundo bloco, com previsão de eleições para Junho. 

2. BOLETIM DO PARQUE – para Jan/Fev: situação do lago, economia de água por conserto de vazamentos, 

educação ambiental, compostagem, bebedouros, quadra pequena, bocha. Ana criará um CANVAS de 

informação baseada na Ata do Conselho e Ana Cláudia vai começar a elaborar o trabalho na EMEF 

Brigadeiro Faria Lima, em conjunto c Ana e Vladimir. Responsáveis: Ana Claudia Cavalcanti, Ana Alves e 

Vladimir 
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Ana Cláudia explica que não foi feito o trabalho, houve COVID na família e foi impossível agir. 

3. TAC - Carta para DGPU cobrando a execução do TAC aprovado p arrumar o banheiro da P3 e o da Adm 

Central. Cópia para Rogério, Eng. Elétrico da SVMA-PMSP e para o Chefe de Gabinete da Secretaria. 

Responsável pela redação da 1a. versão: Rosana; Responsável pelo envio em nome do Conselho: Claudia 

Foi executada a TAC. 

4. INFRAESTRUTURA - Carta para DGPU cobrando a qualidade de infra estrutura de comunicação da 

Administração do Parque - Computador e sistema em estado precário impossibilita comunicação intra e 

extra Parque. Cópia para o Chefe de Gabinete da Secretaria. Responsável pela redação da 1a. versão: 

Rosana; Responsável pelo envio em nome do Conselho: Vladimir. 

Foi consertado e está em bom funcionamento apenas um computador. 

5. AVES - Carta- contato com o Zoológico de São Paulo, perguntando sobre o socorro à avifauna e se é 

possível fazer um treinamento com uma brigada do Parque para socorro de aves acidentadas. 

Responsável: Rosana 

Foi feito o contato, sem resposta. Podemos buscar alguém conhecido no Zoológico. Vladimir vai tentar com 

sua rede. 

6. RELATÓRIO - Relatório à Fauna de todas as ocorrências recebidas do Parque em 2021. Responsável: 

Vladimir. 

Não foi feito, mas, vai fazer. E depois esse Relatório vai embasar um diálogo cooperativo sobre o apoio 

que a equipe de fauna da Secretaria pode dar ao Parque. 

O pica-pau extraído do Parque foi encaminhado para uma unidade de recuperação de animais na 

Anhanguera, mas, foi solto na mata da Unidade de Recuperação e nunca mais voltará ao Parque da 

Aclimação. 

Qual o papel do Conselho nisso? 

Rosana: nosso papel é mais estratégico do que operacional, devemos estar atentos e zelar pelos 

projetos ocultos na burocracia municipal e que podem impactar o Parque. 

Cláudia: o caso da picapau foi relatado por muitas pessoas, a Fauna Municipal deveria orientar como lidar 

com a situação, a decisão de retirar o pássaro do Parque foi da Fauna. 

7. VOLUNTARIADO - Documento com idéias do Comitê de Limpeza do Parque a ser apresentado na próxima 

reunião do Conselho - grupo para estudar Voluntariado para limpar o Parque, formado pelos membros: 

Ana Alves, Ana Fasanella, Marici. Apresentar as ideias. Responsável: Ana Claudia e Vladimir. 

Este assunto não foi trabalhado. Ainda fica pendente. Com o fim do contrato da empresa terceirizada de 

limpeza, este é assunto crítico – a licitação não foi feita ainda. Vladimir pediu reforços há 30 dias atrás e não 
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foi contemplado com funcionários extras. Vladimir vai tentar extensão de contrato por mais 60 dias e vai 

tentar articular-se com voluntários. 

 

8. PAPEL DO CONSELHO 

Cadeira Do Conselho No Espaço Das Quadras e Na Biblioteca - A Secretaria da Cultura e a Secretaria de 

Esportes têm uma cadeira no nosso Conselho, mas, nós não temos cadeira no Conselho deles. Vladimir vai 

verificar isto. 

Rosana: Como podemos exercer nosso papel mais estratégico de Conselho, o de analisar projetos de obras 

que estão acontecendo ou sendo analisados / aprovados / licitados para nosso Parque? 

Paula: Dá para o Conselho fazer as duas coisas – fiscalizar o Parque e analisar projetos, mas, o Poder Público 

não submete ao Conselho esses Projetos, esse é o problema. Um bom começo seria conseguir trazer o 

pessoal das cadeiras de cultura e esporte pra reunião. 

Vladimir: Eu conheço o projeto da Secretaria de Esportes para as quadras e o projeto da Secretaria de 

Obras das águas pluviais na parte externa do Parque - Coronel responsável veio ao Parque e ouviu nossas 

recomendações. Na bocha veio uma professora da USP com proposta para fazer uma Oficina de Reciclagem 

de Moda... como isto vem para nós? Os projetos entram pela DIPO – Divisão Implantação de Projetos e 

Obras e precisamos um contato direto. 

9. PRÓXIMA PAUTA: PARQUINHOS – tanque de areia do Play4 – reativar 

Paula: que seja pauta na próxima reunião  

Neiva Maria de Paula: Quanto à vacinação dos gatos no parque, foi formalizado com ofício ou Sei? Querem 

que eu formalize? 

Ana Cláudia: Peço esclarecimentos sobre o tanque de areia. Paula responde. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO – 20/2/2022, 10h 

 
 

 

São Paulo, 30 de janeiro de 2022  

 
 

ROSANA KISIL 
Secretária do Conselho Gestor 


