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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME 

TROTE 

 

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE 
VILA GUILHERME TROTE (PVGT) 
 

(Biênio 2017/2019) 
 

Local: Salão de eventos do PVGT 

Data: 26/ 07/ 2017 

Horário: 9h25 - 11h30 

 

I. PAUTA (conforme proposto durante a semana): 

•  Leitura da ata anterior para aprovação dos conselheiros; 

•  10 minutos iniciais serão para informes e comunicados; 

•  Secretaria (além da Cultura) que comporá o CG (para votação);  

•  Busca e leitura das atas do CG passado (para votação); 

•  Participação da SP negócios numa reunião ordinária ou extraordinária do CG 
(para votação); 

•  Participação dos técnicos da SVMA para esclarecer possíveis dúvidas (para 
votação); 

• Tempo de fala de cada conselheiro 

•  Confirmação de data e horário das próximas 3 reuniões (para votação); 

•  Participação de representantes bolivianos no CG (para votação); 

•  Resultado obtido no Bairro Lindo do dia 15/07; 

•  20 minutos finais serão para discussão da pauta da próxima reunião. 
 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

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

A coordenadora do CG leu a ata da reunião anterior, que foi aprovada para publicação no 
D.O., sem ressalvas.  
 

• Informes 

O PVGT continua sem contrato de manejo. Contrato de zeladoria dos banheiros continua 

sendo aditado em caráter de urgência 

 

• Secretaria (além da Cultura) que comporá o CG (para votação) 
A coordenadora informa que por um entendimento errôneo das regras, o CG poderá na 

verdade escolher apenas uma Secretaria além da Cultura. Para tanto foi realizada nova 

votação, tendo como resultado 4 votos para a Secretaria da Saúde e 3 votos para a 

Secretaria da Educação, sendo: 

VOTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Ana (titular), Cristina (titular), 

Sandra (representante da PRegional) e Shirley (titular) 



VOTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Carlos (titular), Gina 

(funcionários), Ramos (entidade) 

VOTOS NÃO COMPUTADOS: Adria (suplente) - Saúde e Rosilda (suplente) - Educação 

Durante a contagem dos votos o conselheiro Ramos argumenta sobre a importância da 

Educação no conselho gestor do Parque, com o envolvimento de escolas, não apenas da 

região para a educação ambiental. A cg Shirley argumenta que nada impede que 

representantes da Educação venham participar, apesar das dificuldades observadas no 

envolvimento de funcionários desta Secretaria com outras Secretarias. A representante da 

PR, Sandra, orienta que na verdade o responsável pela Educação Ambiental é a SVM, via 

DGD, o que foi confirmado pela coordenadora do CG Karen. 

 

•  Busca e leitura das atas do CG passado (para votação) 

O cg Ramos motivou este tópico para que fossem observados os trabalhos das  gestões 

passadas e inclusive dar continuidade àquilo que se considerasse importante. A votação 

resultou em não se buscar as atas: 

 

VOTOS A FAVOR: Sandra (PR), Ramos (entidade), Gina (funcionários).  

VOTOS CONTRA: Ana (titular), Carlos (titular), Cristina (titular) e Shirley (titular). 

VOTOS NÃO COMPUTADOS (suplentes) A FAVOR: Adria (suplente) e Rosilda 

(suplente). 

 

•  Participação da SP negócios numa reunião ordinária ou extraordinária do CG 

(para votação) 

Sobre a vinda da SP Negócios para esclarecer dúvidas sobre a concessão dos parques.  

VOTOS A FAVOR: todos (titulares e suplentes). 

 

•   Participação dos técnicos da SVMA para esclarecer possíveis dúvidas (para 

votação) 

Sobre a participação dos técnicos do DEPAVE5 nas reuniões do CG. Todos os CG 
entendem ser desnecessário e solicitaram apenas um levantamento das árvores do PVGT 
para que estas possam receber placas de identificação. 
 
VOTOS CONTRA: todos (titulares e suplentes). 
 

• Tempo de fala de cada conselheiro 

A discussão abordou o tempo e organização da fala de cada conselheiro a fim de manter 
a ordem das reuniões e permitir a fala dos frequentadores/ ouvintes. 
 

• Confirmação de data e horário das próximas 3 reuniões (para votação) 

Sobre a data e horário das próximas reuniões ordinárias do CG do PVGT, ficou definido 
que as mesmas ocorrerão na terceira quarta-feira de cada mês às 16h 00. 
 
VOTOS A FAVOR: Sandra (PR), Ramos (entidade), Gina (funcionários), Ana (titular), 

Cristina (titular) e Shirley (titular). 



VOTOS CONTRA: Carlos (titular),  

VOTOS NÃO COMPUTADOS (suplentes) A FAVOR: Adria (suplente) e Rosilda 

(suplente). 

 
 

• Participação de representantes bolivianos no CG (para votação) 
CG Ramos solicita que a comunidade boliviana, cuja frequência no PVGT é maciça aos 
finais de semana, seja convidada formalmente para participar da reunião do CG, podendo 
inclusive ser gerado ofício pelo CG como pela entidade de Gestores Ambientais a qual 
representa. 
 
VOTOS A FAVOR: Ana (titular), Cristina (titular), Gina (funcionários), Ramos (entidade), 
Sandra (PR) e Shirley (titular). 
 
VOTOS CONTRA: Carlos (titular) 
 
A coordenadora Karen observa que se não for possível a participação da comunidade 
boliviana, que pelo menos se tente um bate papo para estreitamento de relações. 
 

• Demanda de frequentadores 

O frequentador Thomaz Henrique quer propor a construção de quadras esportivas na 
área gramada do Parque do Trote, para que se atraia mais público. A coordenadora 
solicita-lhe uma proposta com projeto simples para que possa encaminhar à SVMA. 

A frequentadora Helena, representante do grupo de mulheres que praticam aula de 
zumba no PVGT, às quartas e sextas-feiras das 10h 00 às 11h 00, solicitou liberação do 
salão de eventos para realização da atividade em dias frios e/ ou chuvosos. Visto que o 
CECCO utiliza o salão todos os dias, de segunda à sexta-feira, em período integral, a 
coordenadora Karen solicitou uma carta com tal solicitação a ser encaminhada à SVMA. 

A frequentadora Sandra questiona sobre o mutirão realizado no dia da ação Bairro 
Lindo. 

A Coordenadora comenta sobre o bom resultado do Bairro Lindo no parque, que 
ajudou muito já que não há contrato de manejo e a empresa INOVA foi enviada pela 
Prefeitura Regional VMVGVM para fazer corte/ recolhimento de grama antes do mutirão. 
O CG Ramos comenta que poderia ser criado grupo de voluntários. 

A CG Shirley comenta que se se souber o que é permitiu poderia se engajar 
voluntários do Cecco Trote. 

A CG Ana comenta que trará mais 2 ou 3 voluntários às segundas-feiras para dar 
apoio à coordenadora Karen na área do Parque Vila Guilherme já que todas ações do 
mutirão se restringiram ao Parque do Trote. 

Sandra (PR) sugere que CG do Trote e CPM solicitem ao PR Dário que a INOVA 
possa fazer mais ações de corte de grama durante este período sem contratos. 
Sandra (PR) comenta ainda que o supervisor de esportes havia providenciado placas em 
português e espanhol (patrocinados pela CG Adria/ Rotary)  para serem colocados em 
alguns pontos do parque incentivando a limpeza e conservação do local. A INOVA , 
segundo Sandra, ainda cederia cestos de lixo para serem colocados junto com tais 
placas. 
 

•  Definição de agenda de reuniões do CG 

A próxima reunião foi acordada para o dia 23 de agosto às 16 horas no salão de eventos 
do PVGT. Em consenso, foi definido que as reuniões serão sempre na terceira quarta-
feira do mês às 16 horas. Voto contra para horário apenas do CG Carlos. 
 

• Pauta da próxima reunião 

Nenhuma 



 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

Nenhum encaminhamento 

 

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

Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  3a Reunião Ordinária  do Conselho Gestor do 

Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 23 de agosto de 

2017 às 16h00 no Salão de Eventos  do PVGT. 

 

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

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

São Paulo,  03 de agosto 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) 

 

José Ramos (representante da Associação Paulista de Gestores Ambientais) 

 

Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT) 

 

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

 

Gina ( titular funcionários) 

 

Rosilda do R Marques Ribeiro (CG suplente) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

  



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

 

 

LISTA DE PRESENÇA DA _1a_REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE PRESENÇA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

26/07/2017 

 

 

Conselheiros 
Entidade 

Representada 
Telefone/E-mail/Contato Assinatura 

Justificativa  

Ausência 

SOCIEDADE CIVIL     

Shirley M. Suzuki Frequentador    

Maria Cristina da G. S. Argenta Frequentador    

Ana Lúcia G. Santana Frequentador    

Carlos Alberto Fileno Frequentador    

Adria Giaccheri Frequentador    

Rosilda da R. Marques Frequentador    

José Ramos Entidade    

     

TRABALHADOR     

Laureni Gina de Oliveira Titular    

Maria da Glória Amorim Suplente    

     

PODER PÚBLICO     

Karen Gonçalves Ikuta SVMA    

Sandra Regina Machado 
PR Vl Maria/ Vl 

Guilherme 
   

     

OUVINTES     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


