ATA DA REUNIÃO
CONSELHO GESTOR DOS PARQUES MARIO COVAS & TRIANON

ATA nº: 17/2017
DATA: 31/05/2017
HORÁRIO: início às 10:30hs - término às 12:30hs
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 (presente)
Louise Chin (presente)
Luiz Fernando Lopes Marques (presente)
Marcelo Paganotti Cunha (presente)
Suplentes:
Henrique Carsalade (ausente)
José Dagmar Martins (ausente)
Segmento Trabalhadores do Parque:
Marta Gonçalves (ausente)
Stephanie Kloman - Estagiária (ausente)
Segmento Entidades/Movimentos/Instituições:
Colégio Dante Alighieri Representante: Joaquim Felix Neto (presente)
Usuário externo:
Fernando Covelli Benelli (presente)
Convidados
Rosana Nachbar (Associação Paulista Viva)
Indicados do Poder Público:
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Representante: Erika Gartner Hopfgartner - Parque Trianon - (presente)
Secretaria de Cultura da Prefeitura SP – DPH:
Representante: Ricardo Bessa Gonçalves (presente)

1. Informes:
1.1 Jogos de Mesa no Parque Mario Covas - Marcelo Paganotti expos sobre o
Projeto informando que o mesmo foi apresentado à APV solicitando apoio. A
representante da APV na reunião, Rosana Nachbar, falou sobre a possibilidade
de apoio institucional da APV, assim como na elaboração das peças. Foi
comentado também sobre a possibilidade de envolver o Grupo de Escoteiros no
projeto.
1.2 Projeto de Enriquecimento Arbóreo do Parque Trianon - Andrea Boss da SVMA
expos sobre o projeto informando que ele foi implementado pelo DPV1 a partir

das atividades dos 125 aos do Trianon. Trata-se de um trabalho desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar. Histórico do Projeto: necessidade do Manejo;

125 anos do Trianon; interesse da SOS Mata Atlântica; Plano Municipal da Mata
Atlântica; APV; Herbário Municipal; Viveiro. Todas essas instituições uniram-se
no interesse comum para realizar o trabalho de manejo, que gerou também
alguns trabalhos de pesquisa. O Projeto começou em 2003, foi retomado em
2014 e agora em 2017. Foco do projeto: substituir as palmeiras exóticas
invasoras (tipo Ceafortia) por outras árvores. O plantio das árvores iniciou-se no
dia 5 de junho quando foi comemorado o Dia Mundial no do Meio Ambiente.
Nessa ocasião foram plantadas 38 árvores e 100 palmitos. Andre Boss mostrou
na reunião o esboço do mapa do plantio e informou também que ele estará
baseado na Portaria 61 sobre espécies indicadas para áreas urbanas. Programa
Educativo: além de trabalhos de pesquisa, o projeto deverá gerar também a
elaboração de um Programa Educativo no Parque Trianon, que contará com a
colaboração de outros parceiros. O programa vai incluir palestras, cursos e
divulgação na mídia. Foi sugerida uma reunião especial do Conselho para tratar
do Projeto, com explicação e informações mais detalhadas.

2. Pauta
2.1 Lei de Compensação - Louise comentou novamente que, de acordo com a Lei o
Shopping Cidade de São Paulo deveria refazer o Play ground e o Parquinho. A
Construtora foi a Tecnisa. A APV mencionou a possiblidade de tentar um
contato com o Shopping para ver se dá andamento ao processo;
2.2 Funcionários do Trianon- Erika comentou sobre a situação atual: Marta
Gonçalves está de licença por 2 meses; novo pessoal da Segurança iniciará as
atividades no dia 7 de junho; a partir de junho não terá mais o pessoal da
limpeza; contrato de manutenção está parado. Erika informou também que
frente às dificuldade o Parque poderá ser aberto apenas de domingo à 5ª.f.
2.3 Orçamento do Parque - Marcelo Paganotti comentou novamente sobre a
necessidade da apresentação das contas, orçamento do Parque e valores dos
contratos.
2.4 Concessões - Erika comentou que está disponível no site da SVMA os valores e
custos dos Parques que deverão passar pelo processo de concessão. Informou
também que o custo do Trianon é de R$1.900.000,00. Foi mencionado a
possiblidade de realizar uma reunião do Conselho para tratar especificamente
do assunto das Concessões.
2.5 Academia- Erika informou que está aguardando reposta da Empresa Trianon que
vai fazer a doação dos equipamentos com manutenção.
A próxima reunião ficou marcada par o dia 28 de junho às 10:30 hs.

Assinam e dão fé do ocorrido:

Erika Gartner Hopfgartner
Ana Maria Cardoso de Araújo
Dulce Ferreira de Moraes
Fernando Covelli Benelli
Joaquim Felix Neto
Louise Chin
Luiz Fernando Lopes Marques
Marcelo Paganotti Cunha
Ricardo Bessa Gonçalves

