
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME 

TROTE 

 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE 
VILA GUILHERME TROTE (PVGT) 

. 
(Biênio 2017/2019) 

 

Local: Salão principal do PVGT 

Data: 20/ 09/ 2017 

Horário:16:30 h às 18h 

 

I. PAUTA (conforme proposto durante a semana): 

  
  
- leitura da ata da reunião anterior; 
- vendedores ambulantes na portaria do Parque (informe); 
- murais de recados do PVGT; 
- leitura do regulamento de uso interno do Parque, para sugestão de alteração. 
- Tempo de fala dos munícipes; 
- Encerramento. 

 
 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

• Leitura da ata da reunião anterior e aprovação pelos CGs presentes 

Por problemas técnicos (falta de impressora e falha no celular) a ata não pode ser lida, 
entretanto cada a conselheiro dispôs-se a ler e dar a aprovação via email ou whatsapp. 
 

• Vendedores ambulantes na portaria do Parque (informe) 

A coordenadora Karen, passa apenas a título de informação as diversas ocorrências 

relacionadas aos ambulantes que ficam em frente a Portaria 1 nos finais de semana. 

Caso 1: Frequentador aciona a GCM pois se sente impedido de entrar no parque com 

cadeirante pois a passagem é praticamente fechada pelos ambulantes. 

Caso 2: Briga entre ambulantes com agressões físicas onde é solicitada a intervenção 

dos vigilantes do parque (que não têm autonomia para tal). 

Caso 3: Descarte irregular de lixo pelos ambulantes, cujas fotos foram apresentadas à 

administradora do Parque. 

Foi esclarecido que todos os vendedores ambulantes em questão são irregulares perante 

a Prefeitura Municipal mas, devido há grande dificuldade em se acionar a fiscalização, 

que não atua nos finais de semana e feriados. 

Caso 4: A barraca de bicicletas e triciclos de aluguel que é vista pelos frequentadores 

como pertencente ao parque e que ocupa espaço em frente ao portão e não atende 

solicitação de mudança de local de montagem (mais distante da portaria). Além do próprio 

dono da barraca abrir e fechar o portão de veículos como se fosse autorizado.  



Na verdade deixar este portão sem cadeado foi decisão para evitar acidentes no portão 

de pedestres. 

O conselheiro Elizeu se propôs a verificar com a Prefeitura Regional para as 

possibilidades para resolver esta questão de ambulantes. 

 

• Murais de recados do PVGT 

Como há poucos funcionários no parque, a conselheira Shirley se propôs a "adotar" o 
mural de recados do Parque, fazendo a limpeza do plástico, retirando avisos antigos e 
colocando novos (inclusive imprimindo os enviados pela coordenadora). A administradora 
gostou da proposta e as duas irão se alinhar. 

 

•  Leitura do regulamento de uso interno do Parque, para sugestão de 
alteração. 

 A coordenadora procedeu a leitura do regulamento que foi construído há anos e apenas 
para o Parque Vila Guilherme. O Parque do Trote não tem um regulamento de uso interno 
e utiliza o do Parque Vila Guilherme como diretriz.. Há vários itens que necessitam 
atualização e outros que necessitam inclusão ou exclusão.  
A coordenadora irá enviar o regulamento por email para leitura e discussão posterior. 

• Informes 

A coordenadora comenta que as várias notícias sobre o evento Revelando São Paulo não 
possuem nenhum envolvimento com a SVMA e que até o momento todas as datas estão 
sendo mudadas mesmo após publicação em mídia regional, ou seja, são praticamente 
notícias falsas. 
 

•  Tempo de fala dos munícipes; 

 

Não houve manifestação de frequentadores 

 

•  Próxima reunião do CG 

A próxima reunião ocorrerá na 3a quarta-feira , dia 18 de outubro de 2017 às 16h00 no 
salão principal do PVGT.  
 

• Pauta da próxima reunião 

A ser sugerida durante o mês. 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

Nenhum encaminhamento 

 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora Karen 

Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  5a Reunião Ordinária  do Conselho Gestor do 

Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 18 de outubro de 

2017 às 16h00 no Salão principal do PVGT. 

 

Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante 

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

São Paulo,  01 de outubro de 2017. 

 



 

 

Conferência: 

 

________________________ 

Karen Gonçalves Ikuta 

Administradora do Parque Vila Guilherme Trote 

Coordenadora do Conselho Gestor 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

Carlos Alberto Fileno (CG Titular) 

 

Elizeu (prefeitura Regional) 

 

Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT) 

 

Maria Cristina da G.S. Argenta (CG Titular) 

 

Maria da Glória (suplente funcionários) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

 

 

 

 

 

 



 


