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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 15/11/2021, 11h00 / LOCAL: MEET/GOOGLE 
 

Em 15/11/2021, 11h, com quorum de 7 membros, foi realizada a reunião, ainda com a presença de 1 

frequentador do Parque. 

 

Conselheiros titulares e suplentes presentes Ausentes 

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

2. Ana Maria Fasanella 
3. Claudia Santana Martins (suplente) 
4. Denise Scalamandré  
5. Paulo Sergio Cassa 
6. Rosana Kisil (suplente) 
7. Vladimir Conejo Ribeiro – Adm., Coordenador 

do Conselho e representante da Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente 

8. Fabio - frequentador 

1. Erikson Eloi Salomoni 
2. Paula Chrispiniano 
3. Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  
4. Andre Benevides (suplente) 
5. Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  
6. Solange Papini (Suplente) 
7. Valeria Valeri – Secretária de Cultura 
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Fabio, frequentador, sugere que ativemos os frequentadores para serem mais contribuintes do que são 

atualmente. Rosana diz q é preciso alterar a atitude – do frenquentador consumidor para o 

frequentador contribuinte. 

1. Rosana sugere que o item 1 – Informes, seja feito por escrito e encaminhado para todos os 

conselheiros. 

Todos concordam partimos para a definição da(o) nova(o) Secretário (a). 

2. Secretaria do Conselho 

Rosana coloca em dúvida se ela tem perfil para tal... a parte de burocracias, regimentos, 

portarias, não consegue fazer. Gosta de agilizar as reuniões, mas, não se compromete em 

monitorar legalismos. 

Claudia se compromete a ajudar nos legalismos. 

Vladimir concorda que a Rosana pode assumir, com Claudia ajudando nas convocações, etc... O 

importante é fazermos as reuniões. 

Paulão concorda com Vladimir. 

Ana Claudia se coloca à disposição para ajudar, mas, está retornando p o trabalho com a escola, 

trabalhando muito. “Rosana se mostrou com vontade de participar, então devemos entender o 

perfil dela e com a nossa ajuda ela pode assumir.” 

Denise considera que não tem tempo para assumir a Secretaria, mas, sim para ajudar no que for 

possível. Mas, reitera que o perfil da Rosana não é impeditivo. 

Fabio, frequentador, diz que temos que seguir em frente e sugere que quem pode ajude. 

Rosana reafirma que assume a posição, porém, com o compromisso de que as pessoas ajudem. 

Rosana foi proclamada, nesta reunião, por unanimidade, como nova Secretária até a próxima 

eleição, que deve ser em Abril/2022. 

Claudia coloca que a Secretaria do Verde está com problemas em convocar as eleições de 

Conselhos. Era para ser junto com os CADES, mas, sendo utilizado o site Participe Mais, este não 

funcionou e as eleições do CADES foram canceladas. Por consequência, todas as eleições de 

outros Parques que estavam programadas para 2021 foram adiadas, mas, devem acontecer em 

breve, ainda neste ano. Nosso Parque faz parte do conjunto que terá eleições para o Conselho 

Gestor apenas em 2022. 
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Fabio coloca que dos que tiveram eleições neste ano, não chegou a 40% de quorum os 

candidatos homologados. O Aclimação não estava agendado para 2021. 

 

Próximos Passos 

Vladimir sugeriu a próxima reunião para próximo domingo – 21 de Novembro de 2021, 10h, em 

link a ser criado e divulgado por email e Whatsapp. 

A Ata será encaminhada ao Conselho, cujos participantes desta reunião se comprometem a 

colocá-la em moldes oficiais e compartilhar em email para assinaturas. 

São Paulo, 15 de novembro de 2021.  

 
 

ROSANA KISIL 
Secretária do Conselho Gestor 


