
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL DA 

ACLIMAÇÃO 
 

 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 
ACLIMAÇÃO (Biênio 2022/2024) 

 

 

Local: Microsoft Teams 

Data: 6/11/2022 

Horário: 10h-12h 

 

Relação dos conselheiros presentes: 1. Amilton Leandro de Oliveira Alves, gestor, 

Representante da SVMA; 2. Charlene Lemos, Representante da Secretaria da Cultura; 3. 
Ana Cláudia Cavalcante Gomes, Representante da Associação de Preservação do 
Cambuci e Vila Deodoro; 4. Ana Maria Fasanella, Conselheira Titular; Representante dos 
Frequentadores; 5. Denise Scalamandré, Conselheira Titular; Representante dos 
Frequentadores; 6. Paulo Sérgio Cassa, Conselheiro Titular; Representante dos 
Frequentadores; 7. Claudia Santana Martins, Conselheira Suplente; Representante dos 
Frequentadores.  
 
Relação dos conselheiros com ausência justificada: 1. Ana Paula Chrispiniano, 
Conselheira Titular; Representante dos Frequentadores; 2. Neiva Maria de Paula, 
Representante da Subprefeitura da Sé. 
 
Relação dos conselheiros ausentes: 1. Érikson Eloi Salomoni, Conselheiro Titular; 
Representante dos Frequentadores;  
 
Relação dos frequentadores presentes: 1. Daniel Valle; 2. Fábio Sanchez; 3. Flávio 

Elias de Andrade; 4. Maria Inês Portugal; 5. Maria Rosa Lombardi; 6. Marici Slavek; 7. 
Paulo Fasanella; 8. Rogério Dipold. 
 
 
Pauta: 
 

1. Apresentação do novo gestor 

 

O gestor se apresentou, relatou seu trabalho anterior na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e 

seus dois meses de atuação no Parque até agora. 

 

2. Informes 

 

A conselheira Cláudia informou que a partir de meados de novembro começará a funcionar um 

contrato de manutenção dos Parques Municipais, que possibilitará que uma equipe atenda aos vários 

parques, em vez de apenas um funcionário como é atualmente. 

 

O gestor Leandro complementou dizendo que alguns trabalhos, como a colocação de telhas na 

administração e no pergolado anexo à cancha de bocha serão iniciados já em novembro. 

 

 

 



3. Balanço de ausências de conselheiros e possibilidade de substituição 

 

Leandro ficou de conversar com o Willy para que ele indique substituto para representar a 

Secretaria de Esportes. 

 

O Conselheiro Érikson atingiu a sexta falta durante o ano e, se não justificar a falta de hoje, deverá 

ser substituído na próxima reunião ordinária. 

 

4. Escolha do segundo secretário do Conselho Gestor 

 

A secretária Cláudia relatou que está com uma pessoa da família com problemas de saúde e fez um 

apelo para que se escolhesse um segundo secretário para o Conselho, afim de que, em caso de 

impedimento da atual secretária, o segundo secretário pudesse assumir. Ninguém se candidatou a 

ocupar o cargo. Todos estão sobrecarregados. Por enquanto continuaremos sem segundo secretário. 

 

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

alimentação na Biblioteca Raul Bopp) 

 

A secretária informou que as atas e requerimentos foram enviados pelo Leandro ao SEI adequado, 

mas que as atas não foram publicadas pela SVMA e os requerimentos não foram respondidos.  

 

Leandro informou que já escreveu para Vilma Laurentino, da SVMA, pedindo explicações.  

 

A secretária Cláudia leu o texto de um Requerimento de Informações a ser enviada à SVMA 

contendo vários itens. A saber: 

 

A) Limpeza adequada do lago. A Administração do Parque não consegue remover a sujeira sozinha, 

e essa sujeira tem provocado a morte de aves aquáticas. Recebe entradas de córregos.  

 

B) Realização de campanha contra o abandono de animais domésticos no Parque - banners, placas, 

folhetos, ativações e todos os meios aceitos por esta Secretaria em campanhas de conscientização 

ambiental. 

 

C) Ação de castração de gatos no Parque/bairro. Que seja realizado um novo censo, ‘chipamento’, 

castração, vermifugação e vacinação dos animais. Que seja dada uma solução também para os casos 

de gatos com doenças. 

 

D) Os saruês que vivem no parque estão com uma doença de pele e precisariam de atendimento. 

 

E) Criação e treinamento de uma Brigada de Salvamento à Fauna Silvestre. Têm ocorrido um 

número crescente de acidentes com animais silvestres no parque. É preciso que o salvamento não 

fique somente a cargo de colaboradores e voluntários. É preciso que a Divisão da Fauna Silvestre 

oriente e treine seus funcionários e voluntários do parque para esse atendimento. 

 

F) Aumento das lixeiras de arame no Parque e nas calçadas ao redor dele, a fim de diminuir a 

quantidade de lixo despejada no Parque. 

 

G) Reforma dos bebedouros do Parque. Muitos estão quebrados e há vazamentos constantes de 

água. Elemento filtrante, vela não é trocado há muitos anos. 

 

A conselheira Ana Fasanella relatou o caso de dois gatos com grave doença de pele e que a SVMA 

não se dispõe a atender. Comentou que o Conselho precisaria pensar em outras soluções, pois a 

SVMA ignora os Requerimentos de Informação. No entanto, não se opõe ao envio do 

Requerimento. 

 



O gestor Leandro se prontificou a telefonar para os responsáveis por essa questão na Secretaria e 

depois entrar em contato com a Ana ou o Paulo Fasanella. 

 

O Requerimento foi aprovado por unanimidade. 

 

6. Murais para publicação das atas 

 

Leandro já está postando no mural da administração. Foi pedido que as atas sejam postadas também 

em outros portões, principalmente P1, P3 e P5. Leandro ficou de ver com o conselheiro André 

Benevides como fazer isso. 

 

7. Fauna e flora do Parque 

 

A conselheira Ana Cláudia propôs que fizéssemos uma campanha para ajudar o sr. Haruo na 

alimentação dos pássaros. Vários conselheiros e frequentadores argumentaram que seria importante 

conversar primeiro com o sr. Haruo para ver a opinião dele e como realizar essa campanha. O 

conselheiro Paulo Cassa estendeu aos gatos essa campanha, mas disse que é preciso cuidado, 

porque nem sempre os frequentadores entendem bem esse tipo de campanha e acabam deixando 

alimentos em cima de bancos e em outros locais inadequados. O frequentador Paulo Fasanella disse 

que doação de ração para os gatos e frutas para os pássaros é bem vinda. A conselheira Ana 

Fasanella relatou o que aconteceu com o teiú – divulgou-se que ele estava passando fome, então os 

frequentadores doaram uma quantidade enorme de ovos. Frutas são perecíveis. Encher a 

administração de fruta podre não vai contribuir com nada. A conselheira ressalta que é preciso 

muito cuidado. A secretária concordou e falou que seria necessário especificarmos muito bem 

aquilo de que necessitamos, junto com o sr. Haruo. 

Vários conselheiros e frequentadores pediram que sejam feitas placas sobre a proteção aos animais 

do parque. 

 

A frequentadora Marici ficou de redigir um texto, com a ajuda do sr. Haruo, e enviar para a 

secretária. O frequentador Paulo Fasanella se ofereceu para ajudar. 

 

A secretária mencionou que vem recebendo pedidos de vários frequentadores para que o jacarandá 

mimoso que fica junto ao pergolado próximo à concha acústica não seja suprimido, e sim escorado. 

O frequentador Fábio reforçou esse pedido. O gestor Leandro ficou de entrar em contato com a 

engenheira agrônoma Flávia, da SVMA, e o Tiago, da Potenza, para verificar essa possibilidade. A 

secretária pediu que o Leandro pedisse à SVMA o laudo de supressão e o encaminhasse ao 

conselho. 

 

A conselheira Ana Cláudia sugeriu que chamássemos o Lucas, do Muda Penha, para examinar a 

árvore. A secretária sugeriu que o Danilo Bifone do Muda Mooca também fosse chamado, mas 

ressaltou que a decisão final cabe à SVMA. 

 

8. Corpos hídricos (lago, espelho d’água, fluxos de água) 

 

A frequentadora Marici levantou novamente a questão do soterramento da água corrente localizada 

na parte de baixo do “bosque do meio” e reiterou o pedido para que fosse feito um espelho d´água 

ali, à semelhança do que havia no Jardim Japonês. O gestor Leandro ficou de encaminhar essa 

sugestão à SVMA. 

 

A secretária mencionou o questionamento da frequentadora Ana Cláudia Carlini sobre a interrupção 

do fluxo de água do Jardim Japonês e explicou que a presença de rachas no fundo do espelho 

d’água impedia que a água permanecesse ali. Em resultado, a água escoava para a pista de asfalto 

do Parque. 

 

A conselheira Ana Cláudia sugeriu que o gestor contatasse o Hirota, que costumava fazer a 

manutenção do local. O gestor concordou em fazer isso. 



O frequentador Paulo Fasanella perguntou se não seria o caso de a SVMA efetuar o conserto do 

Jardim Japonês. O gestor disse que isso já foi pedido, mas que a lista de consertos é grande. 

 

A secretária convocou todos à audiência pública temática do meio ambiente da Lei Orçamentária 

Anual, que será realizada no dia 9 de novembro, às 10h, mencionando a necessidade de 

conseguirmos mais verbas para a SVMA para que todos esses consertos possam ser realizados o 

quanto antes. 

 

9. Segurança 

 

A secretária perguntou sobre o pedido de mais seguranças para o Parque, que havíamos discutido 

em reunião com o gestor Leandro e o supervisor da Carrara. O gestor disse que isso está em estudo, 

mas que há necessidade também de mais seguranças para o viveiro do outro lado da rua Pedra Azul, 

onde era a CET, que voltará a ser utilizado. 

 

O frequentador Paulo Fasanella informou que conversou com a Fran do CONSEG pedindo reforço 

do policiamento no entorno do Parque, e que ele relatou que todo o esquema de policiamento foi 

modificado nos últimos dias, com o policiamento de nossa região sendo deslocado para o centro da 

cidade.  

 

Foi decidido que o gestor Leandro comparecerá à próxima reunião do CONSEG, no dia 1º. de 

dezembro, para pedir o aumento de policiamento no entorno do Parque. As conselheiras Ana 

Cláudia e Denise, assim como o frequentador Paulo Fasanella, comprometeram-se a comparecer 

também. 

 

O conselheiro Paulo Cassa e o frequentador Fábio ressaltaram a importância de todas as vítimas 

fazerem BO. 

 

A secretária Cláudia pediu ao frequentador Fábio Sanchez, que é do Conselho Participativo da Sé, 

que interceda em nosso favor naquele Conselho, cobrando mais segurança para o Parque e seu 

entorno. Fábio aceitou a incumbência de bom grado. 

 

10. Esculturas com os troncos de árvores suprimidas/podadas (ponto acrescentado 

consensualmente à pauta) 

 

O escultor Rafael Frattini se ofereceu para fazer esculturas de animais a partir dos troncos de 

árvores que estão se acumulando no Parque, em troca da cessão de alguns troncos para seus 

trabalhos. A secretária compartilhou a tela com um pdf onde o artista enviou fotografias de algumas 

de suas esculturas. O projeto foi aprovado com a condição de que o Conselho Gestor converse 

previamente com o artista sobre as obras que ele viria a produzir. Foi proposto que essas obras 

tenham o caráter de reforçar a proteção à fauna do Parque, assim como o texto que será produzido 

pelo Conselho Gestor (item 7 acima). 

 

A conselheira Ana Cláudia sugeriu que seja feitos eventos do artista junto com as crianças do 

Brigadeiro Faria Lima, onde ela leciona, e que já participaram do plantio de árvores no Parque. 

 

11. Sugestões de pauta para a próximas reunião 

 

Decidiu-se dar continuidade ao que foi tratado nesta reunião, verificando quais resultados serão 

obtidos a partir dos encaminhamentos decididos. 

 

 

 

 

 

 



12. Encaminhamentos:  

 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido:  

 

a. Que o gestor, Leandro, deve entrar em contato com o Willy da Secretaria de Esportes e pedir que 

indique um representante para atuar como conselheiro; 

 

b. A secretária vai redigir um Requerimento de Informação com os pontos aprovados no item 5 

acima; 

 

c. O gestor verificará como postar as atas nos demais portões do Parque; 

 

d. A frequentadora Marici redigirá um texto sobre a proteção aos animais do parque; 

 

e. O gestor vai pedir o laudo de supressão do jacarandá mimoso que fica junto ao pergolado 

próximo à concha acústica e entrar em contato com a engenheira agrônoma Flávia, da SVMA, e o 

Tiago, da Potenza, para verificar a possibilidade de, em vez de suprimir, escorar o jacarandá; 

 

f. O gestor irá encaminhar à SVMA o pedido da frequentadora Marici para que seja feito um 

espelho d´água no local onde havia uma água corrente, no “bosque do meio” ou “eucaliptal”; 

 

g. O gestor deverá também contatar o Hirota sobre a possibilidade de reforma do Jardim Japonês; 

 

h. O gestor comparecerá à proxima reunião do CONSEG, no dia 1º. de dezembro, para pedir o 

aumento de policiamento no entorno do Parque. As conselheiras Ana Cláudia e Denise, assim como 

o frequentador Paulo Fasanella, também se comprometeram a comparecer; 

 

i. Foi aprovado o projeto do escultor Rafael Frattini para a confecção de esculturas de animais a 

partir dos troncos de árvores acumulados no Parque, com a condição de que o Conselho Gestor 

converse previamente com o artista sobre essas obras, que deveriam ajudar a reforçar a proteção à 

fauna do Parque. 

 

 

 



 
 



 
 

 

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

trabalhos da 19ª. Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque da Aclimação. A próxima 

reunião será realizada no dia 11 de dezembro de 2022, às 10h, virtualmente. 

São Paulo, 7 de novembro de 2022 

 

CLAUDIA SANTANA MARTINS 

Secretária do Conselho Gestor 

 


