
 CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
Município de São Paulo 

 

1 
 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 6/3/2022, 10-12:30h / LOCAL: MEET/GOOGLE https://meet.google.com/kpp-jubo-zrd  
 

Com quorum de 7 membros, foi iniciada a reunião e durante o período entraram novas pessoas, ainda 

com a presença de 2 frequentadores do Parque. 

Conselheiros titulares e suplentes 
presentes 

Frequentadores Ausentes 

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

2. Ana Fasanella - titular 
3. Claudia Santana Martins (suplente) 
4. Charlene Lemos – Secretaria de Cultura 
5. Paulo Sergio Cassa 
6. Rosana Kisil (suplente) 
7. Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  
8. Vladimir Conejo Ribeiro – Adm. Parque 

1. Carol Ferreira 
2. Paulo Fasanella 
 

1. Renan Lemos de Oliveira - Suplente 
2. Solange Papini - Suplente 
3. Willy – Secret. Esportes – 3a. Reunião 

ausente sem justificativa 
4. Andre Benevides – suplente 
5. Paula Chrispiniano – titular 
6. Erikson Eloi Salomoni – titular 
7. Denise Scalamandré  

 

 

 

https://meet.google.com/kpp-jubo-zrd
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Compromissos assumidos na reunião anterior e inserções propostas pelos Conselheiros  

1. INFORMES – Cláudia Martins e Vladimir 

a. Empresa de manejo e limpeza está em processo, chama-se Potenza a que venceu, mas, outra empresa 

entrou com recurso – vamos ter mais funcionários do que ano passado (8 ajudantes – 3 do banheiro + 3 

banheiro + 2 pista), pois o recenseamento feito junto aos administradores dos parques municipais 

indicou que precisávamos de uma equipe maior 

b. Foi enviado um email solicitando estagiário à SVMA para ajudar na Administração 

c. As cadeiras da Secretaria da Cultura e da Secretaria do Esporte estão ocupadas: Charlene e Willy (incluir 

no Grupo Conselho 11974926647 Charlene charlenebiblio@gmail.com ) 

 

2. BOLETIM DO PARQUE – Fazer um cartaz para afixar no Mural: situação do lago, economia de água por 

conserto de vazamentos, educação ambiental, compostagem, bebedouros, quadra pequena, bocha. Rosana 

vai ajudar Vladimir a escrever o conteúdo e entregará à Ana Alves, que pode ajudar na diagramação e arte.  

Responsáveis: Rosana, Ana Alves e Vladimir 

3. Monitoramento de TACs – A única TAC era a de energia elétrica, que resolveria banheiros e Administração. 

Houve a manutenção de quadros de distribuição e fiação da Administração, mas, quebraram novamente. 

Apagou o relógio de horas e o banheiro. Foi feito um novo escopo de serviço, que agora está sob gestão da 

Engenharia Elétrica (Rogério), buscando onde está o curto circuito. Está em processo lento e não é mais 

TAC, é serviço de manutenção. 

4. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA COM ANIMAIS - Relatório 2021. 

AVES - Vladimir diz que foram apenas 6 ocorrências desde que ele entrou, há 8 meses. Fora isso, não 

tem registro acessível, precisa de alguém para levantar as ocorrências a partir do registro diário do 

Parque. Esse Relatório seria importante para embasar um diálogo cooperativo sobre o apoio que a 

equipe de fauna da Secretaria pode dar ao Parque. 

Foi feita uma visita à Fauna pelo Vladimir, no Manequinho Lopes – Marcos e André, que atendem o 

Parque. Eles são em 4 e agora já estão em trabalho presencial. Valdimir acredita que agora o 

atendimento será mais satisfatório. 

GATOS – Neiva tem o número de SEI – 6056.2022/0001616-5 e informa sobre a vacinação. Tem 80 gatos 

recenseados no Parque e eles disseram ter as vacinas em email do dia 21/2/2022. Responsável: Neiva 

vai cobrar o andamento do SEI e a data da vacinação. 

Ana Fasanella quer participar no dia da vacinação e pede auxílio para castração, já que o orgão público 

não atende, poderia fazer uma parceria com clínicas conveniadas. Paulo Fasanella sugere que haja 

castração no mesmo dia da vacinação. 

mailto:charlenebiblio@gmail.com
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Carol Ferreira, frequentadora, PROPÕE colocar uma caixa de coleta de tampinhas de plástico e lacres de 

alumínio com o objetivo de doar à ONG Ecopatas São Paulo. 

Vladimir diz que essa cooperação pode ser instalada nos 208 parques municipais de São Paulo e pede 

uma reunião com a ONG na Administração do Parque. 

Rosana sugere uma planilha que possa ser alimentada por todos os que souberem de ocorrências com 

animais no Parque, tanto os silvestres como os exóticos. Claudia diz que o link do Google Drive está lá 

na descrição do Grupo. Rosana vai salvar a planilha lá no Google Drive e fazer as instruções para que todos 

os membros do Conselho tenham acesso e alimentem a planilha de controle sobre ocorrências com 

animais. 

5. VOLUNTARIADO - Documento com idéias do Comitê de Limpeza do Parque a ser apresentado por Ana 

Claudia e Vladimir. Vladimir nos atualizou com a lista de voluntários ativos. 

Atuais voluntários: 

• Haruo – aves e varre asfalto 

• Cecília – limpeza do lago 

• Alcides Lenhador - corta árvores que caem 

• Casal com Saveiro – limpeza do lago 

• Maria Virgínia – quer montar horta 

• Kevin – Casa na Floresta, empresa. Reciclagem e compostagem 

• Paula Kim – neta do cara que doou o relógio do Parque, ela cuida com equipe de Campinas da 

manutenção do relógio 

• Maria Aparecida – limpa os quiosques da bocha 

• Marici – recolhe lixo 

• Ana Claudia – projeto de integração dos alunos da Escola Brig. Faria Lima. 50 crianças dos 6os  anos. 

As crianças estão levando as famílias para ver as 3 árvores que plantaram. Agora as crianças estão 

produzindo textos com fotos. Envolve as disciplinas: Ciências, Educação Física, Língua Portuguesa e 

Informática. A ideia é fazer com toda a Escola. Rosana se dispõe a conseguir mudas gratuitas de 

nativas da região para plantio. 

 

6. PARQUINHOS – tanque de areia do P4 – reativar 

Vladimir recebeu email dizendo que até R$17.000,00 serão liberadas contratações sem licitação. Apenas tem 

que fazer 3 orçamentos para enviar para a Secretaria. Já tem um, de R$11.000,00. Está em andamento. 
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7. Transbordamento do Lago 

Muitos peixes morreram porque foram parar na grade. Saíram 10 sacos de peixes mortos. Os bueiros da 

região poderiam ser limpos para dar mais vazão aos canais da Região e transbordar menos o Lago. 

 

Neiva vai falar com o Sub Prefeito e pedir esse complemento à função de piscinão do nosso Lago. Qual o 

posicionamento do Poder Público para lidar com isso e evitar a mortandade dos peixes? 

 

Paulo Fasanella diz que pode chamar uma pessoa especialista dos Seminários sobre Águas VerdeAzul em São 

Paulo, para falar conosco sobre esse assunto numa reunião extraordinária do Conselho (Vladimir Bartalini é o 

palestrante). Foi sugerido por Claudia Martins a presença de um responsável da SVMA e Rosana sugere 

convidar alguém da SubPrefeitura ou de Secretaria afim.  

 

https://youtu.be/BlhMwZtAL9o este é o link do evento que tem os nomes dos especialistas que falaram no 

Seminário. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO – 24/4/2022, 10h 

Pauta sugerida para próxima reunião: 

1. Informes sobre Projeto de Recuperação do Campo de Bocha - Claudia 

2. Seguimentos de Assuntos da Ata atual - Rosana 

 
 

https://youtu.be/BlhMwZtAL9o
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São Paulo, 6 de Março de 2022. 

 
 

ROSANA KISIL 
Secretária do Conselho Gestor 


