PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME
TROTE

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE
VILA GUILHERME TROTE (PVGT)
.
(Biênio 2017/2019)
Local: Salão principal do PVGT
Data: 18/ 10/ 2017
Horário:16:15 h às 17:45h

I. PAUTA (não houve sugestão pelo CG, sequência conforme desenvolvida):












Leitura da ata da reunião anterior;
Informes;
Revelando São Paulo;
City Câmera
Comunidade boliviana
SP Negócios
Equoterapia
Ambulantes
Academia de esportes;
Tempo de fala dos munícipes;
Encerramento.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
 Leitura da ata da reunião anterior e aprovação pelos CGs presentes
Aprovada sem modificações.


Informes

A coordenadora Karen informa que participou de uma reunião na Prefeitura Regional
MG onde se formalizou o período 29 de Novembro a 03 de Dezembro de 2017 para o
evento Revelando São Paulo, onde uma das principais preocupações seria o quadro
de funcionários reduzido em zeladoria de sanitários e vigilância.
 Revelando São Paulo;
O evento já tem sido foco de alguns conselheiros gestores que inclusive participaram
de reuniões com um grupo organizador (Abaçaí) e que ficaram em dúvida sobre o
status destas reuniões, como o CG Ramos comentou, que "acreditava fossem
oficiais".
A coordenadora esclarece que sem a presença da SVMA e da Secretaria Estadual de
Cultura, não pode ser considerada oficial e que na primeira reunião realizada com este
grupo organizador já havia comentado sobre sua indisponibilidade em comparecer na
seguinte (que ao final teve seu local alterado para a Casa de Cultura Vila Guilherme).

Havendo acordo para a realização do evento no período, o Cecco deverá disponibilizar
o salão de eventos de 25/11 a 05/12/ 2017
O munícipe Cleber comenta que gostaria de colocar apresentações no evento, ao que
é convidado pela CG Cristina para participar das reuniões do grupo organizador.
O CG Ramos, Carlos e Shirley indagaram sobre as possíveis contrapartidas para o
PVGT já que pela experiência nos anos anteriores há sempre uma degradação do
local pelo grande volume de visitantes.
Com relação à limpeza a coordenadora informa que tem 4 vigilantes (3 x1) e 1
funcionária para limpeza (zeladoria). Nos dias do evento será colocado em prática o
um plano emergencial para suprir essa baixa.
O baixo número de funcionários é uma questão observada pela CG Ana que comenta
que o PVGT deveria ter uma equipe maior e que o CG deveria dar atenção a esta
questão.
O munícipe Rozimá, como gestor ambiental, faz uma importante observação sobre a
coleta do lixo do evento, verificando se haverá separação para reciclagem do mesmo.
O munícipe Cleber indaga sobre quais os benefícios que o PVGT e a região recebem
com o evento. Que seria interessante se pudesse haver uma PPP para realizar
benefícios.


City Câmera
O assunto é iniciado pela CG Shirley e então a coordenadora comenta que foi
procurada há alguns meses pelo Coronel Righi, responsável pela implementação do
City Câmera com um projeto da Prefeitura que busca aumentar a segurança através
de imagens de câmeras particulares compartilhadas com a PM e GCM. Para pontos
públicos (como o PVGT) um dos requisitos é a disponibilidade de computador e
internet (link) para se aderir a este projeto. Como não houve mais contato do coronel,
a coordenadora acredita que o mesmo não tenha conseguido este link. O CG Ramos
comenta que o CG do PVGT poderia contatar empresas para verificar uma
possibilidade de parceria, já que o aumento de segurança interessa tanto a
frequentadores como aos moradores do entorno.

 Comunidade boliviana
O CG Ramos comenta que durante a primeira reunião do grupo do Revelando São
Paulo conversou com um boliviano que participou da reunião e tentou uma
aproximação e que ainda tenta contato com uma outra pessoa da comunidade
(Rosana) mas que a mesma tem dificuldade de agenda para ir nas reuniões do CG.
 SP Negócios
A coordenadora Karen informa que solicitará novamente a participação da SP
Negócios para dirimir dúvidas sobre a concessão do parque. E que já tem feito o
convite em outros meses anteriores mas que a própria empresa alegou que precisava
organizar as regras de concessão para poder participar da reunião.
 Equoterapia
A coordenadora Karen informa que foi contatada por um professor de equoterapia
interessado em realizar a prática no PVGT mas que necessitaria ter um honorário
para fazê-lo.
O PVGT já teve espaço para equoterapia, mas sempre de forma voluntária e sem
nenhuma verba proveniente da SVMA. A CG Cristina fala de parceria nesta ocasião
com a entidade em que atua e que fornecia lanches aos alunos.
O CG Ramos comenta que similarmente ao City Câmera, também se poderia buscar
parcerias para esta atividade.
 Ambulantes
Da questões levantadas na reunião anterior, sobre ambulantes, o CG Elizeu diz que
provavelmente seria realizada uma TPU (Termo de Permissão de Uso de via pública)

pela prefeitura mas que sem dúvida a portaria do PVGT não seria liberada para a
instalação dos ambulantes, mas a praça próxima ou a calçada/ guia próximos para
food truck.
 Academia de esportes
O CG Carlos indaga aos presentes se ele poderia representar o CG na Secretaria de
Esportes para que assumissem a "academia do PVGT". A coordenadora Karen
informou-o que ele não poderia fazer isto pois a academia nem existe formalmente no
que foi seguida pelos outros conselheiros.
O munícipe Cleber comenta que se poderia haver participação de faculdades para
que estagiários de educação física estivessem orientando os frequentadores na
"academia" já que ele como professor de dança sabe os malefícios de uso errado de
equipamentos e mesmo prática incorreta de esportes gerando acidentes.
 Tempo de fala dos munícipes;
As falas foram realizadas no decorrer da reunião
.
 Próxima reunião do CG
A próxima reunião ocorrerá na 3a quarta-feira , dia 22 de novembro de 2017 às 16h00
no salão principal do PVGT.
 Pauta da próxima reunião
A ser sugerida durante o mês.

 Encerramento.
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora
Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da 6 a Reunião Ordinária do Conselho
Gestor do Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 22 de
novembro 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, 29 de outubro de 2017.

Conferência:
________________________
Karen Gonçalves Ikuta
Administradora do Parque Vila Guilherme Trote
Coordenadora do Conselho Gestor
Assinaturas dos Conselheiros presentes:
Ana (CG Titular)
Carlos Alberto Fileno (CG Titular)

Elizeu (prefeitura Regional)
Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT)
Maria Cristina da G.S. Argenta (CG Titular)
Gina ( Titular funcionários)
Ramos(CG Entidade)
Rosilda (CG suplente )
Shirley M Suzuki (CG titular)

