ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO GESTOR DOS PARQUES MARIO COVAS & TRIANON
DATA: 31/01/2017
HORÁRIO: início às 16hs - término às 17:30hs
NÚMERO DE PÁGINAS DESTA ATA: 02
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 (presente)
Dulce Ferreira de Moraes (presente)
Louise Chin (ausente)
Luiz Fernando Lopes Marques (ausente)
Marcelo Paganotti Cunha (presente)
Suplentes:
Henrique Carsalade (ausente)
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. (presente)
Indicados do Poder Público:
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)
Representantes: Erika Gartner Hopfgartner - Parque Trianon - (presente)
Resumo
A reunião iniciou-se com comentários sobre a exposição de fotografia no evento dos 125
anos do Trianon.
Em seguida procuramos seguir a Pauta: Solicitação de eventos nos parques;
Compensação ambiental; Mesa de jogos no Mario Covas; Yoga; Escoteiros; Sorvete nos
parques; Aniversário do Trianon.
Erika solicitou mudar o formato das Atas, separando por Temas:
1. Informes
2. Solicitação para eventos nos parques: ficou decidido que, para realização de eventos
não regulares, como Exposições, Apresentações teatrais ou de música, deverá ser
feita solicitação formal via link da SVMA em Normas de solicitação de eventos nos
Parques http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parqu
es/index.php?p=142343. Para eventos considerados ações voluntárias, como aulas abertas
de yoga, dança, oficinas diversas, Escoteiros, a solicitação deverá ser enviada diretamente
ao Conselho Gestor dos Parques que decidirá em conjunto a aprovação.
3. Compensação ambiental: Marcelo Paganotti ficou de fazer um resumo e histórico do
assunto e da situação atual para decidirmos o que poderá ser feito.

4. Mesa de jogos no Mario Covas: Marcelo Paganotti deverá apresentar proposta na
próxima reunião do Conselho sobre Jogos de Tabuleiro Ambiental. Para esse projeto
está em andamento tentativa de parceria público privada com algumas instituições,
como Hotel Pan-americano, Leroy Merlin, Tem de Tudo.
5. Yoga: foi aprovado por todos a realização de aulas de Yoga no Mario Covas, 1 vez
por mês, no último domingo do mês, condicionada ao tempo de chuva ou sol.
6. Escoteiros: organizar as ações de acordo com a Planilha criada por Marcelo
Paganotti. Deverão doar as 3 bandeiras, nacional, do estado e do município, que
serão hasteadas sempre que houver atividades.
7. Sorvete no Parque: projeto social apresentado por moradores de rua, parceria da
UNILEVER com a SVMA. Os próprios moradores de rua serão os vendedores dos
sorvetes. Projeto aprovado pelo Conselho na reunião.
8. Contrato de manutenção, segurança e limpeza dos Parques: Erika comentou que a
SVMA constatou irregularidades nestes contratos da gestão anterior e que precisa
entender melhor com a Empresa Potenza sobre a vigência desses contratos.
Atualmente a equipe tem: 3 banheiristas, 1 chefe de equipe, 1 jardineiro e 2 pessoas
da área verde. Faltam 12 seguranças, que seriam 10 para o Trianon e 2 para o Mario
Covas. Ela mencionou também sobre a necessidade de sustentabilidade dos
projetos, contratos que abordem o manejo correto. Erika informou também que o
contrato de manutenção atual está em andamento e deverá ser resolvido em
meados desse ano.
9. 125 anos do Trianon: a comemoração deverá acontecer nos dias 1 e 2 de abril,
sábado e domingo. O programa do evento está sendo elaborado e deverá estar
pronto até o dia 28 de fevereiro. Marcelo Paganotti está responsável pela
elaboração da planilha com a descrição da programação. Durante a reunião
extraordinária começamos a decidir parte da programação:
Dia1/4 manhã: 8 hs abertura do Parque; 10 hs Banda da Guarda Civil Metropolitana,
que deverá tocar em cortejo e parar na hora do hasteamento das bandeiras.
Dia 1/4 tarde: 14 hs: abertura da Exposição de fotografia; oficinas diversas,
mutirões; 18hs: inicio do Acantonamento e arrear bandeiras; 20hs trilha noturna
com Trilhas Urbanas e UMAPAZ. Para a trilha serão disponibilizadas 50 inscrições
para o público.
Dia 2/4: 8hs hasteamento das bandeiras; 10hs Piquenique de época e Duo Fel; 12hs:
dança Tribal; 15 hs: roda de conversar com Sr. Wilton de Assis, ex administrador do
Parque; Grupo Bolywood de dança e meditação.

Assinam e dão fé do ocorrido:
Ana Maria Cardoso de Araújo (presente)
Brenda Natalia Paiva Dias (presente)
Dulce Ferreira de Moraes (presente)
Erika Gartner Hopfgartner (presente)
Marcelo Paganotti Cunha (presente)

