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ATA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE VILA 

GUILHERME TROTE 
                                                  Biênio 2017/2018  

 

 

Local: Salão principal do PVGT 

Data: 22/06/2017 

Horário: 18:55 às 21:00 hrs 

 

I. PAUTA: 

 Leitura e aprovação da Ata da 1° Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio 

de 2017; 

 Leitura da Ata de tombamento do PVGT; 

 Leitura de resposta do CONPRESP, Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, autorizando manutenção do salão de festas do PVGT, 

assim como suas especificações dos procedimentos para esta manutenção; 

 Informativo da SMVA, sobre a ausência na reunião devido a incompatibilidade 

dos horários disponíveis da secretaria e da reunião; 

 Operação Bairro Lindo a ser realizada no dia 15/07/2017, no parque e entorno; 

 Definição de datas para as próximas 3 reuniões; 

 Escolha e direcionamento de temas para as próximas reuniões. 

 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

 

 Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior. 

 

  A Ata da 1° da reunião Ordinária do dia 22 de maio de 2017 foi lida pela 

coordenadora do conselho Gestor e aprovada por unanimidade. Com isto, as Secretarias 

indicadas poderão ser oficialmente convidadas para compôr o Conselho Gestor do PVGT. 

 

 

 Informes gerais 

 

A coordenadora informa que o PVGT continua sem contrato de manejo. Há 

licitações em análise no Ministério Público, como a zeladoria de banheiros e roçagem - 

poda. Como são processos que não dependem da interferência da SVMA, não há uma 

previsão para a resolução do problema. Estão sendo tomadas medidas de emergência 

como aditamento do prazo do contrato vencido para limpeza do banheiro, do salão de 

festas e locais prioritários. 

 



A administradora informa que há falta de outros representantes da SVMA com 

possibilidade de comparecimento em reuniões promovidas pelo conselho gestor após as 

18 horas. O representante do CONPRESP ainda não foi convidado, principalmente devido 

a falta de contato com a Secretaria de Cultura. 

 

A coordenadora fez a leitura de resumo da Resolução número 15 de 2013 do 

CONPRESP de tombamento do PVGT e fez esclarecimento das particularidades do 

tombamento do Parque, o fatiamento do Parque em diferentes partes com diferentes 

níveis de restrições e permissões de intervenções nas edificações, faúna e flora do 

Parque. Em seguida, foram discutidas formas para entrosamento com órgão tombador 

CONPRESP e possíveis formas de trabalho para revitalização e manutenção do PVGT. 

 

Ainda sobre o tombamento a coordenadora leu resposta à solicitação feita pelo 

Conselho Participativo da Prefeitura Regional Vila Maria/ Vila Guilherme/ Vila Medeiros 

para manutenção do salão de festas, autorizando a pintura nos moldes originais da 

edificação e especificando como deve ser feita esta manutenção. O conselheiro Carlos 

comenta sobre a sua experiência em restauro e que se sente capaz de realizar esta ação 

com ajuda de uma pequena equipe. A coordenadora ficou de conversar com prefeito 

regional e verificar as possibilidades para esta ação. 

 

A conselheira Shirley comenta que a mudança de horário ou reunião extraordinária 

sem a presença do CONPRESP se torna incompleta e por isso esta secretaria é que deve 

definir os dias e horários para esta reunião. 

 

A frequentadora Sandra Tomboly questionou o funcionamento do parque e do 

conselho, fez depoimento da importância do PVGT e o desconhecimento da existência do 

conselho por moradores do entorno e frequentadores do  PVGT e se disponibilizou para 

contribuir com futuras ações e atividades propostas pelo conselho. 

 

A coordenadora informa que a Prefeitura Regional VMVGVM realizará a ação 

Bairro Lindo na Vila Guilherme no dia 15 de julho, com foco no PVGT, onde estarão 

previsto a roçagem, varrição na área do Parque e arredores e convidou os integrantes do 

Conselho Gestor a participarem do ato. 

 

O frequentador do PVGT e representante da PR, Eliseu, comenta sobre as 

bicicletas que correm dentro do parque sem quaisquer regras, causando riscos de 

acidentes e assustando os frequentadores com crianças pequenas. 

 

A CG Shirley comenta que havia uma regra de se levar a bicicleta até a ciclovia e 

somente então poderia ser montada. A coordenadora irá verificar e reforçar com a 

segurança esta orientação. 

 

A frequentadora do PVGT, Sandra, perguntou por que o playground está fechado. 

A coordenadora informa que a areia foi retirada para análise, mas que provavelmente está 

contaminada. Uma solução mais permanente seria a piso permeável mas isso representa 

custo elevado. Uma solução paliativa seria a troca de areia, talvez no dia do Bairro Lindo. 

 

A próxima reunião foi acordada para o dia 26 de julho às 9 horas no salão principal 

do PVGT, sendo a seguinte para o dia 30 de agosto, com horário a ser definido, e a 



princípio as reuniões seriam sempre na última quarta-feira do mês, até que se encontre 

data de consenso para todos. 

 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administradora 

Karen Ikuta encerrou os trabalhos da Segunda Reunião Ordinária do Conselho Gestor do 

Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 26 de julho de 2017 

às 9:00 horas no salão principal do parque. 

 

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

como ANEXO 1 desta Ata. 

 

 

São Paulo, 03 de julho de 2017. 

 

 

Conferência: 

 

________________________ 

Karen Gonçalves Ikuta 

Administradora do Parque e Coordenador do Conselho Gestor 

 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

 

__________________________                                      __________________________ 

 

__________________________                                      __________________________ 

 

__________________________                                      __________________________ 

 

__________________________                                      __________________________ 

 

__________________________                                      __________________________ 

 

__________________________                                       __________________________ 

 



 
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 ____REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE PRESENÇA DA  REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

 

//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    

Rozimá Araujo Entidade    

TRABALHADOR     

Nome do titular     

Maria da Glória Amorim     

PODER PÚBLICO     

Nome do adm. SVMA    

Nome do titular SMC    

Nome do titular SME    

Nome do titular SEME    

Ana Célia Marques L. de Novais SMS    

OUVINTES     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


