ATA DA REUNIÃO
CONSELHO GESTOR DOS PARQUES MARIO COVAS & TRIANON

ATA nº: 15/2017
DATA: 15/02/2017
HORÁRIO: início às 15:00hs - término às 16:30hs
NÚMERO DE PÁGINAS DESTA ATA: 03
PRESIDENTE DO CONSELHO: Erika Gartner Hopfgartner
CONSELHEIROS:
Segmento Frequentadores:
Ana Maria Cardoso de Araújo - 1ª secretária de comunicação e relatora da ATA (presente)
Brenda Natalia Paiva Dias - 2ª secretária de comunicação (ausente)
Dulce Ferreira de Moraes (ausente)
Louise Chin (presente)
Luiz Fernando Lopes Marques (ausente)
Marcelo Paganotti Cunha (presente)
Suplentes:
Henrique Carsalade (ausente)
José Dagmar Martins (ausente)
Segmento Trabalhadores do Parque:
Marta Gonçalves (presente)
Maria Barbosa Rocha Rastelle (ausente)
Stephanie Kloman - Estagiária (presente)
Segmento Entidades/Movimentos/Instituições:
Colégio Dante Alighieri Representante: Joaquim Felix Neto (presente)
Convidados
Danilo Santos Lima - UMAPAZ
Celso Yoshiuo Oikawa - Escotista G.E.M.I
Neide O. Watanabe - Escotista G.E.M.I.
Indicados do Poder Público:
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Representantes: Erika Gartner Hopfgartner - Parque Trianon - (presente)
Usuário externo:
Fernando Covelli Benelli (presente)

1. Informes:
1.1 Erika Gartner expos sobre sua experiência no Parque Zilda Natel. O parque conta
com apenas 1 funcionário de 2ª. a 6ª. Estava um pouco abandonado, mas ela
com colaboração de um ajudante começaram a limpar e aos poucos foram
recebendo a colaboração dos usuários, que se envolveram, cuidando da
manutenção, limpando todas as áreas, inclusive os banheiros e reciclando o lixo.
No momento os usuários estão bem envolvidos com o espaço, cuidando, e no
dia 19 passado iam fazer um show em homenagem ao aniversário do parque.
Que belo exemplo de trabalho coletivo!

1.2 Portaria da SVMA sobre procedimentos que o Conselho Gestor dos Parques deve
seguir: Stephanie Kloman – Estagiária, leu os procedimentos recebidos: a)
procedimento do DEPAVE-5 de 2014, sobre o envio mensal das Atas e da Lista de
Presença das reuniões dos Conselhos Gestores para arquivo e disponibilização no
site da SVMA, conforme foi determinado pelo Memorando Circular n°364/2014; b)
procedimento de solicitação de informação por parte do Conselho Gestor que deve
ser feita através do Requerimento de Informação e encaminhado. São centralizadas
e encaminhadas à unidade responsável ou atendidas diretamente pelo DEPAVE-5, se
for de sua reponsabilidade direta. Os modelos também estão disponíveis na intranet
da SVMA, no link: Formulários http://intra.pmsp/svma/intra/formularios.html
c) o Conselho Gestor deeverá criar um calendário anual das reuniões e encaminhar.
1.3 Manutenção dos parques: Marta Gonçalves informou que foi feita a lavagem
das estátuas do Parque Trianon e que o plantio das mudas que estão esperando
há muito tempo deverá ser feito em fevereiro. Comentou tambem sobre a
manutenção dos telhados, do banheiro da Administração, da necessidade de
cimento para recondicionamento dos pisos, que já foi pedido, mas talvez seja
necessário fazer uma parceria com o Conjunto Nacional.
Marta comentou também sobre outros problemas que tem surgido principalmente
devido à falta de segurança: a questão dos moradores de rua que tem entrado no
parque Trianon, uso e situação dos banheiros, entrada de bicicletas. Foi colocada a
questão sobre o que o Conselho poderá fazer nesse sentido, como colaborar? Houve a
sugestão de elaborarmos um documento para ser enviado à SVMA ou ligar no 156.
Brenda Dias falou um pouco sobre a questão dos moradores de rua e informou que o
Shopping Cidade de São Paulo está fazendo um projeto para atender moradores de rua.
Erika sugeriu que o Conselho Gestor paticipe das reuniões do CONSEG (Coordenadoria
Estadual dos Conselhos Comuinitários de Segurança), onde poderemos saber mais das
possibilidades de segurança nos parques e no bairros em geral, visto que os CONSERGs
atuam por bairros em parceria com a Polícia Civil e Militar.
1.4 Projetos remanescentes: foram mencionadas as necessidades para: playgrond,
academia, reforma dos banheiros, restauro telhado, anexo verde, água de reuso
do Mario Covas.
1.5 Aranhas no Parque Trianon: há biólogos desenvovendo um projeto no Parque.
Parte do material coletado e produzido por eles como fotos e outros, deverão
depois ser compartilhados com o parque. Falou-se na possibilidade de fazer uma
exposição sobre as teias de aranha do parque. Marta comentou sobre a
necessidade dos usuarios serem alertados para um tipo de aranha venenosa que
tem aparecido por lá.

2. Pauta da Reunião:
2.1 Mesa de jogos no Mario Covas: em andamento
2.2 Escoteiros: realizar as atividades já programadas: 18/2 e 27/3 (para essa deverá ser
feita solicitção à SVMA)

2.3 Organizar a Programação Cultural do Parque Trianon (criar um folheto em um
formato que possa ser divulgado e distribuido entre os usuários); rever o
documento Normas para realização de Eventos nos parques Mario Covas e Trianon,
texto elaborado pela Conselheira Ana Maria C de Araújo, e enviado para todos os
conselheiros solicitando que revisem e completem; solicitar à SVMA que informe ao
Conselho Gestor sobre as atividades programdas por eles, para que possibilite
melhor comunicação entre ambos e evite sobreposição de atividades.
2.4 125 anos do Trianon
Programação: Marcelo Paganotti Cunha está organizando uma planilha com as atividades
que farão parte do evento. Ele solicita a todos os conselheiros que enviem sugestões. A data
limite para fechar a agenda/programa será no dia 28 de fevereiro. Ele sugere também que
os grupos de trabalho criados anteriormente sejam revistos. Até o momento as sugestões
para as atividades do evento têm aparecido separadamente e estão sendo encaminhadas
individualmente.
Já temos varias atividades confirmadas: Escoteiros, Banda da Guarda Civil Metropolitana,
Dança Clássica Indiana; Grupo Romany de Dança Tribal, Grupo Duofel , Exposição de Fotos
do Parque, e outros a confirmar.
Parceria com alguma Instituição para solicitar ajuda no que se refere a: lanches e cachê para
os grupos que vão se apresentar. O Colégio Dante Aliguieri deverá colaborar, como já tem
feito no que se refere à infraestrutura do evento: som, operadores de áudio, palco,
elaboração de banners e faixas, entre outros.
3. Próximas reuniões: foi elaborada uma Agenda para a realização das reuniões para o
primeiro semestre de 2017:
Reuniões extraordinárias (125 anos do Trianon): 2/3 às 10:30hs e 16/3 às 15:30hs.
Reuniões regulares: 29/3 às 15:30hs; 26/4 às 15:30hs; 31/5 às 15:30hs 28/6 às
15:30hs e 26/7 às 15:30hs

Assinam e dão fé do ocorrido:
Ana Maria Cardoso de Araújo -1ª secretária de comunicação
Brenda Natalia Paiva Dias - 2ª secretária de comunicação
Erika Gartner Hopfgartner
Joaquim Felix Neto
Louise Chin
Marcelo Cunha
Marta Gonçalves

