
 CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
Município de São Paulo 

 

1 
 

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 26/6/2022, 10-12:30h / LOCAL: MEET/GOOGLE https://meet.google.com/kpp-jubo-zrd  
 

Com quorum de 8 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. Fabio Sanchez 
2. Paulo Fasanella 
 

1. Renan Lemos de Oliveira - Suplente 
2. Solange Papini - Suplente 
3. Willy – Secret. Esportes – 4a. Reunião 

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

 

 

1. Informes sobre Projeto de Recuperação do Campo de Bocha 

https://meet.google.com/kpp-jubo-zrd
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Claudia: É possível agilizar a restauração dessa área? Propõe um projeto de restauração – o que 

é permitido pelo tombamento e o que não é. Precisa da autorização do CONFESP e do 

CONDEPHAAT. Fez pedido ao CONDEPHAAT em caráter pessoal sobre a avaliação do último 

projeto, o da lanchonete. Propõe que o Conselho escreva ao CONDEPHAAT para solicitar os 

parâmetros para um novo projeto. 

Rosana: Quer manter a função da área como campo de bocha. Cita um levantamento feito por 

alunos do MBA da Engenharia de Produção/USP sobre o bairro da Aclimação, apontando que há 

mais idosos/m2 do q outros bairros de SPaulo. E concorda com o edido do Conselho ao 

CONDEPHAAT sobre restaurar a área, mas, com a mesma função. 

Vladimir: Informa que há 2 propostas em curso pela SVMA, uma da USP p o campo de bocha e 

outra da UNESP p a área da CET (do outro lado da rua está sendo incorporada à SVMA), que 

propõe transformar esta área num campi de uso comunitário em artes e cultura. A USP propõe 

uma função do campo de bocha para atividades de reciclagem de moda, como uma extensão do 

curso de moda, seria um polo de extensão da USP. 

Rosana: Há um movimento no sentido de ouvir o Conselho? 

Vladimir: Se houver um projeto virá ao Conselho. 

Fabio: Tem O FEMA, fundo especial para meio ambiente municipal para projetos especificos, o $ 

vem da construção civil. É o caso de fazer um projeto para a restauração. Se oferece para buscar 

um engenheiro/arquiteto para fazer um projeto de restauração. 

CONCLUSÃO: O Conselho fará um ofício à SVMA solicitando a restauração do campo de bocha, 

informações e projetos existentes sobre a área e oferecendo serviços voluntários do Conselho 

para elaboração do projeto de engenharia e arquitetura da obra, respeitando os itens 

originais. Secretaria do Conselho 

 

2. Lixeiras do Parque 

Ana Alves solicita este item: “Venho requerer mais lixeiras para o circuito menor pavimentado, 

próximo ao portão 4; pelo menos mais 2 , pois só há uma no momento” 

Paulo Fasanella: Associação de Preservação do Cambuci e V. Deodoro pediu uma entrevista c 

Ravena, da SVMA – pauta: nível de água do lago, sujeira do lago, aves presas em sujeiras no 

bico, gatos. Pedimos que o Conselho apoie oficialmente nossas demandas. 

Vladimir: já veio um engenheiro aqui no Parque para observar o assoreamento do lago. 

CONCLUSÃO: o Paulo Fasanella vai enviar ao Conselho uma primeira versão do Ofício, que, após 

revisão dos membros e adição do assunto da Bocha, será encaminhado ao Chefe de Gabinete 

Ravena. 

3. Secretaria do Conselho 
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Rosana: Propõe que a Secretaria do Conselho seja alternada com Claudia Martins. Rosana já 

está cobrindo a ex Secretária há 7 meses e Claudia pode assumir por outros 7 meses. 

Conselho: Claudia aceita, desde que auxiliada nas Atas por Rosana. Rosana aceita. A partir de 

hoje Claudia assina como Secretária do Conselho, ficando responsável por convocar as reuniões, 

revisar os Ofícios e assinar as Atas. Rosana auxiliará nessas atividades. 

Conselho: Discussão sobre os ausentes e atualização do corpo de conselheiros com posse dos 

suplentes, substituindo quem não vem com frequência, conforme dita o Regimento, a partir da 

próxima reunião (17a. Reunião). 

 

4. Seguimentos de Assuntos da Ata anterior:  

a. 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. Ana Claudia e Paulo 

Fasanella vão encaminhar este assunto. 

b. GATOS – SEI – 6056.2022/0001616-5. Tem 80 gatos recenseados no Parque e eles 

disseram ter as vacinas em email do dia 21/2/2022. Neiva vai cobrar o andamento do 

SEI e a data da vacinação. Renovação da campanha de cuidado aos gatos – Ana 

Ana: cita reunião com Ravena, onde foi solicitada uma campanha contra o abandono 

dos animais, inclusive incluindo educação ambiental. Gatos: sugere um lugar coberto 

para alimentação dos felinos. 

Neiva: justificaram o por quê não vacinar os animais. O SEI previa mais duas visitas, que 

foram feitas. Agora estamos esperando a justificativa oficial do CCZ. 

Claudia: reclama da ausência de fiscalização em relação aos que alimentam os gatos 

sem autorização. 

CONCLUSÃO: Paulo Fasanella insere o assunto no Ofício que ele vai preparar. Inclusive o 

assunto “saruês precisando de cuidados”, onde o CCZ diz que é com a Fauna e a Fauna 

diz que não. 

  

c. MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS – Vazamentos constantes, torneiras abertas por 

horas, até que alguém venha puxar os pinos  

d. MANUTENÇÃO GERAL – Problemas persistentes  

e. MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS – Brinquedos quebrados e abertos e brinquedos 

quebrados e interditados; saneamento periódico dos tanques de areia  

f. EQUIPE DE MANEJO - Breve relatório sobre o que a equipe pode ou não pode realizar, 

exatamente quantos funcionários são para cada função  

g. INFORMES ORÇAMENTO MUNICIPAL  
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h. INFORMES SOBRE QUESTÕES RELEVANTES - não DIRETAMENTE ligadas ao Parque, mas 

que o afetam: sobre meio ambiente, obras ou outras atividades ocorrendo na Região. 

 

Próxima reunião:  24/7/2022. 

São Paulo, 26 de Junho de 2022. 

 
 

ROSANA KISIL 
Secretária do Conselho Gestor 


