ATA DA REUNIÃO
CONSELHO GESTOR DOS PARQUES MARIO COVAS & TRIANON

ATA nº: 14/2017
DATA: 19/01/2017
HORÁRIO: início às 10:30hs - término às 12:00hs
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 (presente)
Louise Chin (ausente)
Luiz Fernando Lopes Marques (presente)
Marcelo Paganotti Cunha (presente)
Suplentes:
Henrique Carsalade (presente)
José Dagmar Martins (ausente)
Segmento Trabalhadores do Parque:
Maria Barbosa Rocha Rastelle (ausente)
Segmento Entidades/Movimentos/Instituições:
Colégio Dante Alighieri Representante: Joaquim Felix Neto (ausente)
Convidados
Alessandra dos Santos Seli - Escotista G.E.M.I.
Flávia Sato - Yoga
Luciana M Inuzuka - Escotista G.E.M.I
Mariza Silva - Associação Paulista Viva
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 (ausente)
Resumo
A reunião seguiu uma Agenda pré-estabelecida:
1. Abertura da reunião e apresentação dos participantes; apresentação da Sra. Erika
Gartner para expor as novas diretrizes da Administração dos Parque Trianon e Mario
Covas;
2. Apresentação das propostas dos parceiros presentes na reunião: Grupo dos
Escoteiros, YOGA e Associação Paulista Viva, (considerações/aprovação das
propostas para encaminhamento a SVMA);
3. Organização das atividades dos 125 anos do Parque Trianon (Ana Maria);
4. Encerramento e agenda dos grupos de trabalho (Marcelo e Erika).

Antes de inicarmos a reunião recebemos a usuária Maria Veronica, praticante de Lian Gong,
que veio fazer uma reclamação referente a problema de horário das aulas, uma aluna que
tem solicitado aleatoriamente mudanças de horários prejudicando os colegas. A nova
adminsitradora do parque informou que a partir desse ano, 2017, todas as atividades do
Parque serão feitas com contrato assinado mediante o responsável pela atividade, no caso o
professor, e a ADM do Parque. Pediu a usuária que aguardasse uma solução, devido ao
momento de transição de gestão que o parque está passando.
A reunião teve inicio com a apresentação de todos os participantes. Os conselheiros, além
de se apresentarem expuseram também as dificuldades enfrentadas nas gestões anteriores,
principalmente no que se refere à burocracia em conseguir documentos solicitados,
autorização para realização de eventos, entre outros. Foi falado sobre a Lei de Compensação
e os Conselheiros Louise e Marcelo propuseram-se a fazer parte do trabalho de localizar
documentos referentes ao assunto, à recuperação do Playground do parque Trianon, pedido
prioritário da nova gestão.
O Grupo de Escoteiros Maria Imaculada (GEMI) apresentou suas propostas de atuação nos
parques, as quais deverão ser realizadas através de diferentes atividades , principalmente
estimulando o contato de crianças e jóvens com a natureza, preservação do meio ambiente,
respeito ao próximo, inclusão social e sustentabilidade. A primeira ação do Grupo será no
dia 25 de janeiro durante as atividades do aniversário de S Paulo com asteamento das
bandeiras. O Grupo seguirá participando dos 125 anos do Trianon e com as atividades
regulares durante o ano. Os Conselheiros Marcelo e Lubi propuseram-se a colaborar com as
atividades do Grupo dos Escoteiros.
Flavia Sato apresentou sua proposta de Yoga no parque. A primeira atividade deverá
acontecer no dia 25 de janeiro, participando das atividades dos parques no dia do
aniversário de S.Paulo. Yoga também vai estar na programação dos 125 anos do Trianon,
com uma aula aberta. Deverá seguir também com a proposta de fazer aulas regulares nos
parques durante o ano.
Mariza Silva da Associação Paulista Viva falou sobre a participção no Mutirão realizado no
dia 7 de janeiro, Projeto Paulista Linda, do qual participantes voluntários colaborarando na
limpeza de Avenida Paulista. A Associação estará presente também nas atividades do
aniversário de S Paulo no dia 25 de janeiro, com exposição de artesanato, roda de conversas
com paisagista e sustentabilidade. A parceria com a Paulista Viva deverá seguir durante o
ano e os Conselheiros Ana Maria, Dulce e Henrique propuseram-se a colaborar com esse
trabalho.
Após a apresentação dos parceiros todos os participantes aprovaram as propostas que
deverão ser encaminhadas à SVMA.
Dando continuidade à reunião a nova Administradora dos parques, Erika Gartner, falou um
pouco sobre sua vasta experiencia em gestão de parques públicos e urbanos. Mencionou
sobre o trabalho realizado no Parque da Água Branca, Ibirapuera e Vila Lobos e sobre sua
atuação como Consultora em Sustentabilidade e Meio Ambiente. Mostrou abertura para
receber a paticipação e colaboração de todos nas atividades a serem realizadas durante sua
gestão.

No final da reunião todos manifestaram-se bastante animados e otimistas com a nova
gestão e com todas as possibilidades apresentadas para a realização do trabalho de
conservação e manutenção dos Parques da Paulista.
Decisões
. Reunião extraordinária convocada pela Administradora para o dia 31/1 às 10:30hs para
tratar dos 125 anos do Trianon;
. Lançar em março de 2017 a programação dos 125 anos;
. Fazer uma programação com atividades durante todo o mês de Abril referente aos 125
anos do Trianon;
. O Conselheiro Lubi propos o lançamento de um Plano de Ação de Atividades para o
Parque na data de comemoração dos 125 anos;
. Próxima reunião mensal do Conselho marcada para o dia 15 de fevereiro às 15 hs.

Assinam e dão fé do ocorrido:
Ana Maria Cardoso de Araújo -1ª secretária de comunicação (presente)
Brenda Natalia Paiva Dias - 2ª secretária de comunicação (ausente)
Dulce Ferreira de Moraes (presente)
Erika Gartner Hopfgartner (presente)
Henrique Carsalade (presente)
Joaquim Felix Neto (ausente)
José Dagmar Martins (ausente)
Louise Chin (presente)
Luiz Fernando Lopes Marques (presente)
Marcelo Cunha (presente)
Maria Barbosa Rocha Rastelle (ausente)

