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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 24/7/2022, 10-12:30h / LOCAL: MICROSOFT TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTJjYmJhODYtMzMyZi00NmE5LTk2YzEtMjczNDQ4ZDc3MWMx%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%22cc7c117c-a1dc-45eb-9032-
080b3cef28d5%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6506da-00d9-4a61-85d2-0400bef123e0%22%7d  

 

Pauta: 
1. Informes 
2. Balanço de ausências de conselheiros e possibilidade de substituição 
3. Retomada de encaminhamentos: comunicação com a SVMA (Requerimentos de 
informação: campo de bocha, carta a ser enviada pelo Conselho sobre diversos 
assuntos, etc.) 
4. Projeto de stand ou contêiner de alimentação na Biblioteca Raul Bopp 
5. Limpeza do Lago – organizar reunião extraordinária com técnico(s) para tratar do 
assunto 
6. Sugestões de pauta e data da próxima reunião / Calendário das reuniões até o final 
do ano 
 
Com quorum de 7 conselheiros titulares, foi iniciada a reunião com a presença de 4 frequentadores do 

Parque. 

Conselheiros titulares e suplentes 
presentes 

Frequentadores Ausentes 

1. Ana Claudia Cavalcante – titular 
2. Ana Fasanella – titular 
3. Andre Benevides – suplente 
4. Erikson Eloi Salomoni – titular 
5. Claudia Santana Martins (suplente) 
6. Denise Scalamandré – titular 
7. Paulo Sergio Cassa 
8. Rosana Kisil (suplente) 
9. Willy – Secret. Esportes 
10. Vladimir Conejo Ribeiro – Adm. 

Parque 

1. Paulo Fasanella 
2. Julia Akemi 
3. Ana Claudia Carlini 
4. Eliana (Viva 
Aclimação) 

1. Renan Lemos de Oliveira – 
Suplente 

2. Solange Papini – Suplente 
3. Paula Chrispiniano – titular 
4. Charlene Lemos – Secretaria de 

Cultura 
5. Neiva Maria de Paula – 

Subprefeitura Sé 
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1. Informes 

 Vladimir foi convocado para assumir a SubPrefeitura do Ipiranga e vai deixar 
a Gestão do Parque. 

 Todos dão as congratulações a ele pela atuação como gestor do Parque. 

 Verba de R$150.000,00 do vereador Camilo Cristoforo já liberada para 
reformas, mas, que não se sabe em que ponto da liberação e destinação 
está. Será discutida a aplicação dessa verba em reunião específica a ser 
agendada pelo Conselho. Vladimir já pediu 2 orçamentos, um da reforma da 
bocha e outro de manutenções mais difusas. Dependendo da destinação do 
projeto, o dinheiro tem que ir a algum lugar. 

 Rosana Kisil se oferece para apoiar Vladimir na transição da gestão. 
 
2. Balanço de ausências de conselheiros e possibilidade de substituição 

 Willy: Aurelio Nomura – emenda parlamentar da reforma esportiva Willy 
Nomura fala em sua defesa após a informação de que 2 faltas consecutivas 
exclui o conselheiro representante do poder público. 

 André: falta uma dinâmica melhor de informação com os representantes do 
poder público. Sugiro um guia de dinâmica do Conselho para os novos 
entrantes, contendo o histórico do trabalho do Conselho. 

 Claudia consultou a Rute, coordenadora do departamento de Conselhos, que 
orientou para retirar o conselheiro faltante. Willy escolherá alguém para 
representar a Secretaria de Esportes nas reuniões a fim de não infringirmos o 
atual Regimento. 

 Willy propõe próxima reunião presencial no espaço do polo esportivo. 
 

 
3. Retomada de encaminhamentos: comunicação com a SVMA 

 
BOCHA 

 Vilma Tolentino (ex-gestora do Parque Buenos Aires) assume como 
Coordenadora de Parques da nossa Região. Vladimir vai passar o contato 
dela para Claudia., 

 André: sugere retomar o projeto que já existe 

 Rosana: sugere que escrevamos um ofício propondo a restauração do campo 
de bocha, devidamente aprovada pelo CONPRESP e CONDEPHAAT e não 
vincular o ofício ao projeto pré-existente. 

 Vladimir sugere que, após a informação da SVMA sobre as possibilidades de 
restauração do campo de bocha, mobilizemos um grupo para defender a 
restauração e, depois de pronto, auxiliar na gestão do campo. 
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 Claudia sugere procurarmos a Federação Paulista de Bocha para parceiros e 
para legitimar a nossa demanda. 

 O Ofício será enviado pelo Vladimir para o Vinícius (Diretor de Gestão dos 
Parques Urbanos – DGPU-SVMA) 

 
CARTA AO RAVENA 

 Claudia sugere a aprovação da Carta do Conselho ao Ravena, nos pontos de 
convergência que existem e foram apresentados em compartilhamento a 
todos. A proposta foi aprovada. 

 Ana Claudia Cavancanti conta que a Assoc. Cambuci já enviou a carta ao 
Ravena, com os tópicos que já conhecemos. Ravena solicitou o parecer do 
Conselho. 
 

MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS 

 Brinquedos quebrados e abertos e brinquedos quebrados e interditados; 
saneamento periódico dos tanques de areia – foi incluído no orçamento 
solicitado para uso da emenda parlamentar de R$150.000,00 
 

PROJETO CONTAINER DE ALIMENTAÇÃO NA BIBLIOTECA RAUL BOPP 

 Aprovado o pedido de informação à SVMA 
 
LIMPEZA DO LAGO 

 Organizar reunião extraordinária com técnico Pedro Algodoal para tratar do 
assunto. Ele pediu que aguardemos que a modelagem da Bacia da Aclimação 
fique pronta antes de termos essa reunião. 

 

Próximas reuniões, a analisar se presencial ou não no espaço oferecido 

pelo Willy no polo esportivo: 28/8/2022; 25/9/2022; 23/10/2022; 27/11/2022; 

11/12/2022 

São Paulo, 26 de Julho de 2022. 

 
 

CLAUDIA SANTANA MARTINS 
Secretária do Conselho Gestor 


