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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA ACLIMAÇÃO 
BIÊNIO 2020/2021 

DATA: 21/11/2021, 11h00 / LOCAL: MEET/GOOGLE 
 

Em 21/11/2021, 11h, com quorum de 8 membros, foi realizada a reunião, ainda com a presença de 2 

frequentadores do Parque. 

Conselheiros titulares e suplentes presentes Ausentes 

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

2. Claudia Santana Martins (suplente) 
3. Denise Scalamandré  
4. Paulo Sergio Cassa 
5. Rosana Kisil (suplente) 
6. Vladimir Conejo Ribeiro – Adm. Parque -

Coordenador do Conselho - Representante 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

7. Neiva Maria de Paula – Subprefeitura Sé  
8. Andre Benevides (suplente) 
9. Ana Alves – frequentadora 
10. Fabio - frequentador 

1. Erikson Eloi Salomoni 
2. Paula Chrispiniano 
3. Renan Lemos de Oliveira (Suplente)  
4. Solange Papini (Suplente) 
5. Valeria Valeri – Secretária de Cultura 
6. Ana Fasanella 
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12a. Reunião do Conselho do Parque da Aclimação 

 

PAUTA – Em Azul, o teor informado e discutido e em vermelho, as decisões tomadas 

1 - Informes Administrativos – Administração do Parque, a ser enviado em documento por 

escrito a todos os conselheiros. 

Vladimir está acumulando a gestão do Parque da Independência, por isso não enviou o 

documento informativo. 

A. limpeza e assoreamento do lago - sem informação nova, sem ações novas; o que está em 

curso é a limpeza e descontaminação da água, processo de 17 anos – a cada 15 dias a 

SABESP e a CETESB tiram amostras, independente uma da outra até chegar a 6 amostras 

cada uma. Até agora os 4 testes da SABESP e os 3 da CETESB que já foram feitos não 

deram contaminação de esgoto. Já a grade consegue evitar muita sujeira. Não temos rede 

de esgoto conectada, o córrego da Avenida Pedra Azul está canalizado e passa por baixo 

do lago. 

Ana Claudia sugere uma comunicação a todos os frequentadores sobre a condição do 

Lago, quando terminar as amostras, para que todos parem de dizer que o Lago está 

contaminado. 

 

B. Vazamentos de água – havia 17 vazamentos na entrada de água da SABESP, trocamos 

canos e consertamos todos. Com isso a conta de água está começando a refletir esse 

conserto. 
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Rosana sugere que haja uma comunicação aberta também sobre este assunto. 

Vladimir sugere uma campanha de educação ambiental em JANEIRO E FEVEREIRO 

acoplada a essas comunicações. 

 

C. Conserto da luz no banheiro da P3 – TAC aprovado p arrumar o banheiro da P3 e o da 

Adm Central. O $ está posicionado na Empresa de Engenharia infratora. Rogério, Eng. 

Elétrico da SVMA-PMSP está responsável por isso. Estamos esperando apenas o início 

das obras pelo infrator. 
O Conselho precisa se manifestar com relação a essa demora do infrator: uma carta para 

DGPU. Claudia vai ajudar a endereçar, Rosana vai redigir e pegar contribuições por email 

para agregar na redação. Copiar o Chefe de Gabinete da Secretaria.  

 

D. Item extra adicionado à pauta: INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE – 

Computador e sistema de comunicação do Adm. do Parque em estado precário 

impossibilita comunicação intra e extra Parque. 
O Conselho precisa se manifestar com relação a essa deficiência: uma carta para DGPU. 

Vladimir vai ajudar a endereçar, Rosana vai redigir e pegar contribuições por email para 

agregar na redação. Copiar o Chefe de Gabinete da Secretaria.  

 

E. Projeto de compostagem com o Rotary – Fechamos c o Rotary, mas, o chamamento 

público feito foi feito errado pela SVMA, c isso se foram 4 meses. O 2o. chamamento 

coincidiu c a mudança de diretoria do Rotary, c isso perdemos mais meses e o valor do 

projeto foi reprovado pela nova Diretoria do Rotary. Estamos esperando a decisão da 

nova. O Gestor do Parque começou a fazer a compostagem “na raça”, nos mesmos locais 

que haviam sido definidos: P5, atrás da Adm., entrada do Parquinho Recanto do Saci, ao 

lado do Playground de cima, ao lado da Biblioteca. 
Claudia sugere que se faça um Boletim com os trabalhos q têm sido feitos no Parque. 

Vladimir sugere um comitê de boletim. Ana Claudia é professora na Escola atrás do 

Parque, via sentar com Vladimir para elaborar o Boletim com os alunos. O Conselho tem 

que aprovar o Boletim antes de veicular nas redes sociais: Ana cria um CANVAS de 

informação baseada na Ata do Conselho e Ana Cláudia vai começar a elaborar o trabalho na 

EMEF Brigadeiro Faria Lima, em conjunto c Ana e Vladimir. 

 

F. Bebedouros foram liberados – Foram liberados. Faxinados na parte externa e interna, 

onde os filtros foram limpos, com carvão ativado e areia; foram desmontados, 

retrolavados, com cloro. O teste bruto das águas – sem química, apenas cor e 

transparência, sedimentação e odor - mostrou boa qualidade. 
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G. Quadra pequena de futebol – TAC foi resolvido, mas, Vladimir não aceitou a tela de pano e 

por isso foi devolvida. Agora, esperando a nova tela; enquanto isso, o gestor reforçou a 

estrutura de amarração das telas. 
 

H. Não publicação das atas do Conselho – Dentro da SV tinha uma Diretora cuidando das 

Atas, que foi exonerada p trabalhar no Parque do Ibirapuera. As Atas passam pelo DGPU e 

param no caminho. A Fernanda é a responsável pelos Conselhos Gestores da Cidade . 
 

O Conselho precisa se manifestar com relação a essa demora: uma carta para Fernanda. 

Claudia vai ajudar a endereçar, Rosana vai redigir e pegar contribuições por email para 

agregar na redação. Copiar o Chefe de Gabinete da Secretaria.  

 

3. Parquinhos – brinquedos interditados – No parquinho de cima tem 3 interditados. Estamos 

esperando a liberação do $ - R$11.000,00. 

 

4. Jardim Japonês – Paramos as obras em função dos 17 vazamentos. Buscando ajuda externa 

– temos uma reunião agendada c o dono do Hirota, que cuidava dele antigamente. Tb Walter, 

dono do Amantiquir, o maior parque particular da América Latina, em Campos do Jordão, vai 

ajudar na parte conceitual paisagística do jardim. 

 

5. Pedido de mais funcionários à SVMA – Vladimir está praticamente sozinho e acumulando 2 

Parques. Agora vai haver uma mudança: trocar a Plena por outra empresa de prestação de 

serviços. Com isso prometem mais gente p manejo e equipes fixas para poda e roçagem.  

Claudia propõe de participarmos da audiência pública da Câmara Municipal. Ela está inscrita e 

tem 3 min p falar. Hoje os Parques têm 0,34% do orçamento e vai para 0,55%. 

 

6. Socorro diligente à fauna – Tudo o que acontece buscamos respaldo com a autorização da 

Fauna de Animais Silvestres-SVMA e GCM Ambiental. No caso da biguatinga, q durou 15 dias, 

fizemos de tudo... bombeiros e especialistas. Foi 1 biguatinga acidentada 2 vezes sendo q 

morreu na segunda vez + 1 acidentada 1 vez.  

1- Rosana sugere um contato com o Zoológico de São Paulo, perguntando sobre o 

socorro à avifauna e se é possível fazer um treinamento com uma brigada do Parque para 

socorro de aves acidentadas. Vladimir vai solicitar um relatório à Fauna de todas as ocorrências 

recebidas do Parque em 2021. 2- Claudia sugere uma comunicação imediata ao Conselho sobre 

os casos encontrados. 3- Limpeza do Lago: Rosana sugere uma campanha de voluntariado de 

limpeza do Parque, com a oferta de botas, luvas e redes oferecidas pelo Parque – buscar 

parcerias para doar os equipamentos e oferecer o voluntariado. 4- Ana Claudia sugere um 

grupo para estudar Voluntariado para Limpeza do Parque. Decidimos chamar de Comitê de 

Limpeza do Parque. 5- Ana Alves propõe setorizar os voluntários por locais para limpeza do 

Parque e conscientização do público. 
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Rosana pergunta quem se dispõe a formar um Comitê de Limpeza do Parque: Ana Alves, Ana 

Fasanella, Marici. Apresentar as ideias na próxima reunião do Conselho. 

 

 

7. Informes Gerais: 

 

Claudia informa sobre as novas eleições do CADES, pede que participemos como eleitores dos 

candidatos mais envolvidos com meio ambiente. 

 

Claudia informa sobre a audiência pública Câmara Municipal da quarta feira próxima 10h, onde o 

orçamento público será discutido. 

 

O Grupo definiu as seguintes prioridades para a fala da Claudia na Audência Pública da Câmara 

Municipal: 

• Aumentar os funcionários 

• Viabilizar a estrutura de comunicação do Administrador do Parque: computador e sistemas 

de TI 

• Eficiência no recebimento do $ orçado pela Administração do Parque, o $ é drenado antes no 

pagamento dos contratos 

• FEMA – Fundo Municipal de Meio Ambiente agrega no orçamento sa SVMA, específica para 

manutenção dos Parques (vai aprovar projetos pré aprovados no CONFEMA – Conselho do 

FEMA) 

 

Próximos Passos 

1. Comunicação com o frequentador - BOLETIM DO PARQUE – para Jan/Fev: situação do 

lago, economia de água por conserto de vazamentos, educação ambiental, compostagem, 

bebedouros, quadra pequena, bocha. Ana criará um CANVAS de informação baseada na 

Ata do Conselho e Ana Cláudia vai começar a elaborar o trabalho na EMEF Brigadeiro 

Faria Lima, em conjunto c Ana e Vladimir. Responsáveis: Ana Claudia e Vladimir 

2. Carta para DGPU cobrando a execução do TAC aprovado p arrumar o banheiro da P3 e o 

da Adm Central. Cópia para Rogério, Eng. Elétrico da SVMA-PMSP e para o Chefe de 

Gabinete da Secretaria. Responsável pela redação da 1a. versão: Rosana; Responsável 

pelo envio em nome do Conselho: Claudia 

3. Carta para DGPU cobrando a qualidade de infra estrutura de comunicação da 

Administração do Parque - Computador e sistema em estado precário impossibilita 
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comunicação intra e extra Parque. Cópia para o Chefe de Gabinete da Secretaria. 

Responsável pela redação da 1a. versão: Rosana; Responsável pelo envio em nome do 

Conselho: Vladimir. 

4. Carta- contato com o Zoológico de São Paulo, perguntando sobre o socorro à avifauna 

e se é possível fazer um treinamento com uma brigada do Parque para socorro de aves 

acidentadas. Responsável: Rosana 

5. Relatório à Fauna de todas as ocorrências recebidas do Parque em 2021.  Responsável: 

Vladimir. 

6. Documento com idéias do Comitê de Limpeza do Parque a ser apresentado na próxima 

reunião do Conselho - grupo para estudar Voluntariado para limpar o Parque, formado 

pelos membros: Ana Alves, Ana Fasanella, Marici. Apresentar as ideias.  Responsável: 

Ana Claudia. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 21 de novembro de 2021.  

 
 

ROSANA KISIL 
Secretária do Conselho Gestor 


