
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

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

ACLIMAÇÃO 
 

 

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE DA 
ACLIMAÇÃO (Biênio 2022/2024) 

 

 

Local: Microsoft Teams 

Data: 11/12/2022 

Horário: 10h-12h 

 

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

Representante da SVMA; 2. Neiva Maria de Paula, Representante da Subprefeitura da 
Sé; 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. Ana Paula Chrispiniano, 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 ausentes: 1. Charlene Lemos, Representante da Secretaria 

da Cultura; 2. Denise Scalamandré, Conselheira Titular; Representante dos 
Frequentadores. 
 
Relação dos frequentadores presentes: 1. Fábio Sanchez; 2. Maria Inês Portugal de 

Figueiredo; 3. Maria Rosa Lombardi; 4. Marici Slavek; 5. Paulo Fasanella. 
 
 
Pauta: 

 

1. Informes 

 

A conselheira Cláudia, secretária, informou sobre as eleições para os Conselhos Gestores de 

Parques que deverão acontecer no início do ano que vem. As inscrições de candidatos devem abrir 

ainda este ano e ir até meados de janeiro. As eleições devem ser no início de março. O Edital deve 

ser publicado no Diário Oficial ainda esta semana – só então teremos a confirmação desse 

cronograma. 

 

A secretária informou também que enviou e-mail à subprefeitura solicitando a limpeza das bocas de 

lobo no entorno do Parque, em especial na rua Pedra Azul e na avenida Armando Ferrentini. 

 

Sobre a questão da instalação de telas para evitar que os peixes sejam lançados para fora do lago, o 

gestor Leandro informou que a medida está sendo avaliada, pois há risco de aumentar o lixo preso 

na tela, o que exigiria uma limpeza constante. E surgiu a dúvida se o contrato com a empresa que 

executa os trabalhos de manejo, a Potenza, inclui o fornecimento de botas e capas de chuva. A 

secretária opinou que isso está previsto no contrato. A conselheira Paula argumentou que, mesmo 

que esses itens não estejam especificados, deve haver alguma cláusula no contrato que garanta que 

os funcionários tenham os utensílios adequados para a realização dos trabalhos. O gestor Leandro 

 



ficou de conversar com a Naiara da Potenza e esclarecer essa questão. O frequentador Paulo 

Fasanella destacou que a tela seria apenas um paliativo, que o problema do lago é crônico e mais 

grave e complexo. Que precisamos de alguém técnico para orientar. A secretária comentou que o 

problema não envolve apenas a SVMA, mas a SIURB e outros órgãos. A conselheira Paula indagou 

se essa tela foi aprovada por algum técnico. Leandro respondeu que foi aprovada pelo Mário da 

SVMA. 

 

A secretária perguntou ao gestor se a nova equipe de manutenção já começou a desenvolver 

trabalhos no parque. Leandro informou que sim, mas apenas trabalhos pequenos; arrumaram 

bebedouros, vazamentos internos e externos.  

 

O frequentador Paulo Fasanella observou que não há equipe para retirar os peixes que saem do lago 

e devolvê-los ao lago se a chuva acontece nos finais de semana. A secretária sugeriu que a empresa 

de manejo destaque funcionários para ficar de plantão nos fins de semana para cuidar desse 

problema. 

 

A conselheira Paula sugeriu uma reunião extraordinária sobre a questão do lago. 

 

2. Balanço de ausências de conselheiros e possibilidade de substituição 

 

O conselheiro Érikson Eloi Salomoni faltou a seis reuniões do Conselho sem justificar suas 

ausências. Pelo regimento, ele deve ser substituído pela primeira suplente, Claudia Santana Martins. 

A substituição foi aprovada por unanimidade. 

 

Não temos ainda a indicação de ninguém para a vaga da Secretaria de Esportes. Leandro ficou de 

conversar com o Willy sobre isso, para ele indicar um substituto. 

 

3. Comunicação com a SVMA (atas e requerimentos de informação) 

 

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

que o Vinicius, da DGPU, enviou documento reconhecendo o recebimento e encaminhando as atas 

para a ASCOM, responsável pela publicação. Até agora, no entanto, as atas não foram publicadas 

no site da SVMA.  

 

Além disso, não recebemos nenhuma resposta sobre os 3 requerimentos que enviamos este ano. A 

secretária pediu ao gestor que envie uma cobrança nesse sentido. A conselheira Paula pediu que a 

secretária também enviasse um e-mail ao Vinicius cobrando uma resposta, insistindo em que 

gostaríamos de ter respostas antes do fim de nossa gestão. A secretária concordou em fazer isso. 

 

O gestor conversou com a coordenadora dos parques de nossa região, que disse que nossos 

requerimentos já estão no CGPABI, que já solicitaram o envio para a Tamires, mas que a demanda 

lá tem sido muito grande, então precisamos aguardar. 

 

A conselheira Paula comentou que as atas estão passando pelo crivo da SVMA, que a SVMA pode 

publicar apenas as atas que lhe interessam, e que isso não precisaria acontecer.  

 

4. Deliberação quanto a ação a ser tomada face ao descumprimento do art. 8º da Lei 

Municipal nº 15.910/13 

 

A secretária defendeu que se colocasse as atas em locais de visibilidade no parque. Mencionou a 

ideia do conselheiro André Benevides de postar o QRCode para a ata no drive do Conselho em vez 

da ata em alguns portões. O conselheiro Paulo Cassa pergunta qual o interesse que as pessoas vêm 

demonstrando em ler as atas. O gestor disse que algumas pessoas leem, mas não muitas. A 

secretária declarou que isso também é culpa nossa, porque muita gente nem sabe que existe um 

Conselho Gestor, e que ter a ata postada em determinados locais ajuda. O conselheiro Paulo 

afirmou que é mais importante divulgar o que é o Conselho do que as atas em si. A conselheira 



Paula concordou com a secretária no sentido de que o interesse dos frequentadores depende de 

nossas ações e que o próprio Conselho vem sendo desconsiderado pela SVMA e pela prefeitura. 

Paula opinou que a publicação no mural da administração é suficiente e que devemos cobrar a 

publicação no site da SVMA, inclusive para atuarmos junto ao Ministério Público quando for 

necessário. 

 

O frequentador Fábio Sanchez sugeriu que a biblioteca guarde as atas em uma pasta, com um aviso 

no mural da entrada sobre a disponibilidade dessas atas. A proposta foi bem recebida. A secretária 

sugeriu que a última ata seja colocada no mural junto com o aviso sobre a existência da pasta com 

as atas. 

  

5. Outros encaminhamentos da Reunião anterior: 

 

a. Texto da frequentadora Marici sobre a proteção aos animais do parque 

 

Marici disse que já fez o levantamento de animais do parque, com a ajuda do sr. Haruo. Seria um 

texto simples, pequeno, com o nome do animal, seu nome científico, origem, o que ele come e 

alguma curiosidade sobre o animal. O sr. Haruo forneceria as fotografias. Marici se comprometeu a 

fazer o texto até janeiro ou início de fevereiro. A proposta foi aprovada. 

 

b. Laudo de supressão do jacarandá mimoso 

 

A secretária informou que o laudo só foi entregue depois que a árvore já havia sido suprimida, então 

não pudemos pedir um laudo alternativo. O laudo deveria ter sido entregue assim que pedimos. A 

secretária pediu ao Leandro que, da próxima vez, o laudo seja entregue mais rapidamente. 

 

c. Encaminhamento do Leandro à SVMA do 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”; 

 

Leandro informou que a Flávia, engenheira agrônoma da SVMA responsável pelo manejo em nosso 

parque, não concorda com isso devido ao solo, que está muito instável. Marici contesta essa opinião 

dizendo que naquela parte do bosque as árvores são todas baixas, típicas de charco. A ideia seria 

preservar esse charco, que é um bioma diferente. A secretária sugeriu que se convocasse a Flávia 

para a próxima reunião, para que pudéssemos esclarecer esse assunto. A conselheira Paula disse que 

acha mais eficaz pedir um parecer técnico por escrito. A secretária concordou, pelo fato de já 

estarmos no fim do ano e ser difícil convocar uma reunião. 

 

O frequentador Paulo Fasanella reclamou que, ao remover as árvores condenadas, a SVMA usa 

motosserra e deixa o toco, o que dá ao parque uma aparência mórbida. Disse que a prefeitura tem 

um equipamento que tira a árvore completamente e que deveríamos pedir que a SVMA o usasse. 

Leandro disse que já solicitou isso ao Tiago da SVMA e este concordou. 

  

d. Contato do Leandro com o mercado Hirota sobre a possibilidade de reforma do Jardim Japonês;  

 

Leandro disse que o pessoal da manutenção foi lá observar e viu que há muitas rachaduras. Existe a 

possibilidade de que a própria manutenção faça esse reparo. A secretária pediu que a manutenção 

nos forneça um prazo, que envie um cronograma dos serviços que irá realizar. 

 

 e. Segurança: comparecimento à reunião do CONSEG, no dia 1º de dezembro, para pedir o 

aumento de policiamento no entorno do Parque;  

 

O frequentador Paulo Fasanella informou que compareceu à reunião do CONSEG, a última do ano. 

Estavam presentes representantes do polícia civil, militar, GCM e subprefeitura Sé, mas foi mais 

uma confraternização de final de ano. O que Paulo sentiu é que o parque precisa frequentar essas 

reuniões para ter contato com as diversas polícias. A partir da próxima reunião deles, que será em 

janeiro ou fevereiro (ainda não foi decidido), o Conselho deveria participar. 



 

A secretária comentou sobre a questão de cachorros soltos no parque, principalmente nas trilhas e 

em finais de semana. O frequentador Paulo Fasanella mencionou o rapaz que vende milho na frente 

do parque, que deixa o cachorro solto, e um frequentador que insiste em passear com o cachorro 

sem coleira. Quando o segurança repreende, alguns donos colocam a coleira, mas em seguida tiram 

novamente. Lembra que já foi pedido para a SVMA fazer campanha sobre isso.  

 

A frequentadora Maria Rosa reclamou de donos de cachorro que andam com a guia do cachorro 

muito esticada, derrubando os frequentadores. Sugere que alguma ONG faça algum tipo de 

treinamento ou esclarecimento com os donos de cachorro. 

 

O conselheiro Paulo Cassa atribuiu isso a um problema de educação da população. 

 

O frequentador Paulo Fasanella, que é da ONG Aprogato, disse que as ONGs estão sobrecarregadas 

e que a SVMA é que deveria fazer isso. 

 

A frequentadora Marici sugeriu uma feira de adoção de animais que promova a conscientização. 

 

A conselheira Ana Fasanella disse que feiras de animais não são permitidas em parques. Acrescenta 

que para as ONGs é complicado bancar o custo de uma campanha. Ressaltou que é importante os 

seguranças exercerem o papel de informar, esclarecer os donos sobre os perigos de um animal solto. 

O mesmo em relação à alimentação dos animais — os frequentadores deveriam receber 

esclarecimentos.  

 

A conselheira Paula lembrou que as feiras de adoção foram proibidas pela SVMA exatamente para 

não incentivar o abandono nos parques. Com relação à segurança, disse que também acredita na 

conscientização; que os seguranças são a ponte entre a administração e os frequentadores e que 

deveríamos fazer reuniões periódicas com os responsáveis pela segurança. 

  

A conselheira Ana Fasanella disse que a Aprogato já foi em duas escolas (Marista e Rainha dos 

Apóstolos) fazer palestra para conscientizar as crianças a esse respeito. Concordou que a 

conscientização é muito importante e opinou que os seguranças precisam ser instruídos a 

conscientizar, explicar, e que  a SVMA precisa fazer campanha sobre isso. 

 

A secretária sugeriu que convidemos sempre os representantes das empresas de segurança e manejo 

para nossas reuniões. 

 

f. Projeto do escultor Rafael Frattini para a confecção de esculturas de animais.  

 

A secretária comentou que o escultor deveria ter conversado com o Conselho antes de iniciar o 

trabalho, mas que isso não foi feito. Perguntou se ele fará outras esculturas e se aquela que está 

diante do portão principal irá ficar ali. Se já houve autorização da prefeitura. 

 

Leandro respondeu que a escultura vai ficar ali mesmo e que o Vinicius da DGPU autorizou. Disse 

que o escultor vai fazer outros trabalhos no parque, mas que podemos conversar com ele. 

 

A secretária sugeriu que o Conselho faça uma reunião com o Frattini. Leandro sugeriu que o 

Frattini fizesse um desenho do projeto e submetesse ao Conselho. Disse que o próximo trabalho ele 

quer fazer no P3. 

 

O frequentador Fábio comentou que esse processo está “muito aleatório”. Que o escultor deveria 

fazer algo relacionado ao parque. Ainda mais considerando que a obra ficará ali para sempre. 

 

Alguns conselheiros sugeriram que a reunião fosse online e houve consenso sobre isso. Leandro se 

propôs a falar com o Frattini e ver que datas ele tem disponíveis. 

  



6. Questões trazidas pelos frequentadores 

 

a. O frequentador Paulo Fasanella perguntou do relógio que caiu. Leandro falou que a munícipe que 

doou está arrumando o relógio. Está faltando a parte de trás do relógio. 

 

b. O frequentador Fábio Sanchez perguntou a respeito dos paralelepípedos que foram removidos e 

colocados em fileiras diante do banheiro do P3. Leandro informou que a Flávia da SVMA disse que 

os paralelepídos foram colocados ali para a contenção da lama e da água. O frequentador Paulo 

Fasanella declarou que os paralelepípedos são muito benéficos para as árvores, porque mantêm as 

folhas ao redor da árvore e impedem que as roçadeiras machuquem o pezinho da árvore, o que 

acontece com frequência. Disse ser importante conversarmos com a Flávia sobre isso. 

 

c. A frequentadora Maria Rosa falou sobre a necessidade de limpar as galerias de entrada de água 

pluvial no parque. Leandro disse que já falou com a SABESP, mas ainda não foi atendido. O 

frequentador Paulo Fasanella disse que antigamente havia um funcionário da SABESP 

permanentemente no parque, mas a SABESP abandonou esse serviço. Leandro disse que vai ver se 

tem algum SEI em aberto sobre isso. 

 

7. Sugestões de data e pauta para a próxima reunião. 

 

Como o mandato do Conselho vai até 13 de fevereiro e não se sabe ainda se será prorrogado, foi 

agendada apenas a próxima reunião ordinária, no dia 22 de janeiro, domingo, às 10h. Caso seja 

necessário, para preparar e divulgar as eleições, o Conselho poderá convocar uma Reunião 

Extraordinária em janeiro ou no início de fevereiro. 

 

A pauta será feita em continuação com os problemas levantados na atual reunião e discutida no 

grupo de Whatsapp do Conselho. 

 

8. Encaminhamentos:  

 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido:  

 

a. Que o gestor, Leandro, deve verificar com a Potenza a questão da colocação de tela para evitar a 

saída dos peixes do lago, assim como das botas e capas de chuva para a limpeza do lago e o cuidado 

dos peixes que eventualmente saiam pelo escoadouro. Além disso, falar com a Potenza para deixar 

sempre algum funcionário de plantão nos fins de semana para essa tarefa, na eventualidade de o 

lago encher demais devido às chuvas; 

 

b. A conselheira suplente, Claudia Santana Martins, passa a substituir o conselheiro Érikson Eloi 

Salomoni, que ultrapassou o limite de seis faltas em reuniões do Conselho Gestor; 

 

c. Leandro vai entrar em contato com o Willy da Secretaria de Esportes e pedir que indique um 

representante para atuar como conselheiro; 

 

d. A secretária vai enviar um e-mail à SVMA cobrando respostas aos nossos requerimentos de 

informação e a publicação de nossas atas; 

 

e. O Conselho consultará a Charlene, coordenadora da Biblioteca Raul Bopp e representante da 

Secretaria da Cultura no Conselho, sobre a possibilidade de a biblioteca guardar as atas das reuniões 

do Conselho em uma pasta. A última ata seria afixada em mural na biblioteca junto com o aviso 

sobre a existência da pasta com as atas; 

 

f. A frequentadora Marici ficou de apresentar o texto sobre a proteção aos animais do parque até o 

início de fevereiro; 

 



g. O gestor Leandro ficou de pedir um parecer técnico por escrito à Flávia da SVMA sobre a 

possibilidade de se ter ou não um espelho d’água na parte de baixo do bosque dos eucaliptos, onde 

havia um cano quebrado que agora voltou a quebrar; 

 

h. O Conselho deve enviar representante(s) a todas as reuniões do CONSEG; 

 

i. Convocar um representante dos seguranças para a próxima reunião para conversarmos sobre os 

problemas de segurança do parque e, em especial, sobre a conscientização dos frequentadores sobre 

a necessidade do uso adequado das guias nos cachorros e o combate ao abandono de animais no 

parque; 

 

j. O gestor Leandro irá entrar em contato com o escultor Rafael Frattini para marcar com ele uma 

reunião virtual para conversar sobre os próximos trabalhos dele no parque; 

 

l. O gestor irá conversar com a Flávia da SVMA sobre a questão dos paralelepípedos, pois estes 

protegem a árvore contra eventuais danos provocados pela roçagem; 

 

m. O Conselho deve se empenhar em solicitar à SABESP que mantenha um funcionário no parque 

para cuidar dos problemas relativos ao lago e outras questões. 

 

 



 

 
 

 

 

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

trabalhos da 20ª. Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque da Aclimação. A próxima 

reunião será realizada no dia 22 de janeiro de 2023, às 10h, virtualmente. 

São Paulo, 14 de dezembro de 2022 

 

CLAUDIA SANTANA MARTINS 

Secretária do Conselho Gestor 

 


