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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 
DATA: 09/10/2022 
Horário: 10h-12h  

LOCAL: Refeitório da Administração do Parque da Aclimação, rua Muniz de Souza, 1119 
 

Relação dos conselheiros presentes: 1. Ana Paula Chrispiniano, Conselheira Titular; 
Representante dos Frequentadores; 2. Denise Scalamandré, Conselheira Titular; 
Representante dos Frequentadores; 3. Claudia Santana Martins, Conselheira Suplente; 
Representante dos Frequentadores; 4. André Benevides, Conselheiro Suplente; 
Representante dos Frequentadores; 5. Rosana Kisil, Conselheira Suplente; 
Representante dos Frequentadores; 6. Charlene Lemos, Representante da Secretaria 
da Cultura. 
 
Relação dos conselheiros com ausência justificada: 1. Amilton Leandro de Oliveira, 
gestor, Representante da SVMA; 2. Neiva Maria de Paula, Representante da 
Subprefeitura da Sé; 3. Ana Maria Fasanella, Conselheira Titular; Representante dos 
Frequentadores; 4. Érikson Eloi Salomoni, Conselheiro Titular; Representante dos 
Frequentadores; 5. Paulo Sérgio Cassa, Conselheiro Titular; Representante dos 
Frequentadores; 6. Ana Cláudia Cavalcante Gomes, Representante da Associação de 
Preservação do Cambuci e Vila Deodoro. 
  
Foi decidido que, devido a mal-entendidos sobre se a reunião seria presencial ou 
virtual, todas as ausências seriam abonadas. 
 
Pauta: 

1. Apresentação do novo gestor 

 

Devido à ausência do gestor, este ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião. 

 

2. Informes 

 

A conselheira Cláudia informou que, na reunião dos Conselheiros de Parques realizada na 

UMAPAZ no dia 24/09/2022, os representantes da SVMA disseram que a eleição dos conselhos 

gestores cujo mandato se encerra no ano que vem será em janeiro. Os conselheiros presentes à 

reunião consideraram que janeiro não é uma época adequada, pois muitas pessoas estão de férias, 

e que seria melhor prorrogar até março o mandato dos atuais conselheiros e realizar as eleições 

em fevereiro ou início de março. 
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3. Balanço de ausências de conselheiros e possibilidade de substituição 

 

A Secretaria de Esportes está sem representantes. O gestor, Leandro, deve conversar com o 

Willy e verificar a possibilidade de substituição antes da próxima reunião. 

 

 

4. Comunicação com a SVMA — atas, requerimentos de informação (campo de bocha, stand de 

alimentação na Biblioteca Raul Bopp) 

 

Esse ponto ficou prejudicado devido à ausência do gestor. O encaminhamento decidido pelos 

conselheiros presentes foi o de procurarmos ajudar o Leandro na tarefa de enviar as atas e 

requerimentos o mais rápido possível. A Charlene e a Cláudia se ofereceram para ajudar o 

Leandro caso ele necessite de ajuda. Marcar uma data nos próximos dias para resolver essas 

questões pendentes. 

 

O conselheiro André levantou a necessidade, constante na Lei que regulamenta os Conselhos 

Gestores de Parques, de que a ata seja postada em todas as entradas do Parque. Decidiu-se cobrar 

que isso seja efetivado pelo gestor imediatamente. 

 

A conselheira Rosana lamentou que o Conselho se preocupe principalmente com as atas e não 

tenha optado por fazer um Plano Estratégico para o Parque. Declarou que, como suplente, havia 

decidido não participar das reuniões e que só mudou de posição porque a conselheira Paula lhe 

pediu que a ajudasse assumindo a secretaria do Conselho. Agora que não está mais na secretaria, 

Rosana afirmou que, diante das decisões do Conselho, acredita não ter mais a contribuir, e que 

não comparecerá mais às reuniões. Os demais conselheiros insistiram para que Rosana 

reconsidere sua posição. 

 

Os pontos de pauta sobre Segurança e Manejo não foram discutidos porque alguns conselheiros 

precisavam se retirar e não haveria quórum. Em vez de discutir esses pontos, foi aberta a palavra 

aos frequentadores presentes. 

 

5. Questionamentos dos Frequentadores 

 

a. A frequentadora Marici questionou o soterramento de uma água corrente localizada na parte 

de baixo do “bosque do meio”, mostrando-se preocupada com o bem-estar dos animais que 

bebiam daquela água. Sugeriu que fosse feito um espelho d´água ali, à semelhança do que havia 

no Jardim Japonês. 
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A conselheira Cláudia relatou cobranças de outros frequentadores de que ali havia uma nascente 

e que essa foi soterrada. Afirmou que ela própria não acredita que se tratasse de uma nascente, e 

sim da água que corre da bica localizada mais em cima. 

 

Diante das dúvidas e questionamentos, o Conselho decidiu encaminhar um Requerimento de 

Informação à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente pedindo explicações sobre o aterramento 

daquela água corrente. 

 

b. A frequentadora Ana Cláudia Carlini perguntou a respeito da interrupção do fluxo de água que 

conduzia ao Jardim Japonês. A conselheira Cláudia falou que o espelho d’água não tem mais 

impermeabilização suficiente. A frequentadora Ana Cláudia insistiu que não se referia ao 

espelho d’água, mas ao fluxo de água, que seria utilizado pelos pássaros e outros animais 

silvestres. Os conselheiros ficaram de indagar ao gestor e discutir essa questão na próxima 

reunião. 

 

6. Próximas reuniões — data e decisão sobre ser presencial ou virtual 

 

Foi resolvido que faremos uma votação pelo WhatsApp para decidir se a próxima reunião será 

virtual ou presencial. 

 

As datas escolhidas para as próximas reuniões: 06/11/2022; 11/12/2022 

 

7. Encaminhamentos:  

 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido:  

 

a. Que o gestor, Leandro, deve enviar as atas e requerimentos pendentes do Conselho à 

Secretaria do Verde o mais rápido possível. Charlene e Cláudia se ofereceram para ajudar caso 

necessário. Marcar uma data nos próximos dias para resolver essa questão. 

 

b. Conforme a Lei que regulamenta os Conselhos Gestores de Parques, a ata deve ser postada em 

todas as entradas do Parque. O gestor precisa efetivar isso imediatamente. 

 

c. Encaminhar Requerimento de Informação à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente pedindo 

explicações sobre o aterramento da água corrente no “bosque do meio”. 

 

Nada mais havendo a tratar, a Secretária do Conselho Gestor, Claudia Santana Martins, 

substituindo o Coordenador ausente, encerrou os trabalhos da 18ª. Reunião Ordinária do 
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Conselho Gestor do Parque da Aclimação. A próxima reunião será realizada no dia 06 de 

novembro de 2022, às 10h, em local a ser definido. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como ANEXO 

1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, 11 de outubro de 2022. 

 
 

 
CLAUDIA SANTANA MARTINS 
Secretária do Conselho Gestor 

 




