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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL VILA GUILHERME 

TROTE 

 

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE VILA 
GUILHERME TROTE (PVGT) 

. 
(Biênio 2017/2019) 

 

Local: Salão principal do PVGT 

Data: 28/ 05/ 2017 

Horário: 10:00 às 12:30h 

 

I. PAUTA: 

  Escolha do secretário do conselho gestor (CG); 
  Escolha das Secretarias Municipais que serão convidadas para compor o CG; 
  Construção do regimento interno (leitura e adequação do modelo);  
  Questões do tombamento do Parque do trote; 
  Abordar as concessões dos parques municipais;  
  Esclarecimentos sobre o término do contrato de manutenção e conservação de 

áreas verdes; 
  Definição de agenda de reuniões do CG; 
  Abordar pauta da próxima reunião. 
 

 

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR: 

 

  Escolha do secretário do conselho gestor (CG) 
O conselheiros aceitaram a indicação do conselheiro Carlos Fileno para secretário do 
conselho gestor, assim como a conselheira Shirley Suzuki como sua suplente, tendo sido 
decisão unânime. 
 

  Escolha das Secretarias Municipais que serão convidadas para compor o CG 

Foram escolhidas por decisões unânime as Secretarias: Saúde com indicação da sra. Ana 
Célia Marques Landulfo Novais; Esportes com indicação do Sr. Nelson Aparecido 
Marques e Educação (sem indicação). Para a Secretaria da Cultura o conselheiro Carlos 
Fileno pretende buscar indicações de nomes. 
 

  Construção do regimento interno (leitura e adequação do modelo) 
Considerações/ modificações sobre modelo de Regimento Interno (RI): 15 minutos de 
tolerância para início de reunião e definição de conselheiros votantes; agenda de reuniões 
definidas conforme possibilidades da maioria; reuniões mensais mas com datas 
acordadas uma a uma pelo CG; deve constar das atas intervenções de participantes não 
conselheiros; conselheiros após 2 faltas consecutivas ou 4 intercaladas serão informados 
para justificativa. 
Todos itens decididos por unanimidade. 
 
O RI construído será enviado pela coordenadora do CG à SVMA para aprovação. Serão 
enviadas cópias aos conselheiros gestores. 
 

  Questões do tombamento do PVGT 



Para a próxima reunião do CG a coordenadora pretende convidar um representante da 
SVMA e um representante do CONPRESP para discutirmos o tombamento e as 
possibilidades em relação à manutenção do PVGT inclusive do salão principal e o salão 
menor. 
 

  Abordar as concessões dos parques municipais 

A coordenadora comentou sobre as possibilidades de manifestação de interesse pelos 14 
parques municipais, que será encerrado dia 09 de junho de 2017. O link com o edital e 
outros dados será enviado por email aos conselheiros. 
Dentro da questão das concessões a coordenadora acha importante uma conversa com 
representantes da SPnegócios para compreendermos de que forma os projetos podem 
ser propostos. 
 

  Esclarecimentos sobre o término do contrato de manutenção e conservação 
de áreas verdes 

A coordenadora falou sobre o término do contrato de manutenção das áreas verdes, mas 
que já está em licitação para início de trabalho da vencedora o mais breve possível. 
O contrato de zeladoria de banheiros foi renovado em caráter de urgência. 
 

  Informes 

Quanto aos próximos eventos, a coordenadora informou: 31 de maio o Dia do Desafio 
realizado pelo SESC das 7h às 11 horas; 04 de junho a Semana do Meio Ambiente com 
os escoteiros e 06 de junho o colóquio da DGD Norte 2, próximo à Portaria 1. 
 

  Definição de agenda de reuniões do CG 

A próxima reunião foi acordada para o dia 22 de junho às 18 horas no salão principal do 
PVGT 

 
 Pauta da próxima reunião 

Participação de representante da SVMA e um representante do CONPRESP. 

Bairro Lindo no PVGT 

Próxima reunião. 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

 

Conforme deliberação do Conselho Gestor foi decidido: 

► Os conselheiros Ramos e Rozimá comentaram sobre as lâmpadas queimadas dentro 

do parque que prejudicam a visibilidade à noite. A coordenadora informou que lâmpadas 

em poste são responsabilidade da Ilume. A conselheira Ana Lúcia pretende fazer o 

levantamento dos postes para solicitar manutenção à ILUME. E o conselheiro Ramos fará 

um ofício pela Associação Paulista de Gestores Ambientais à ILUME com o mesmo 

objetivo 

 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador(a) Karen 

Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da  1a Reunião Ordinária  do Conselho Gestor do 

Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 22  de junho de 

2017 as 18h00 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 junho de 2017. 

 



 

 

Conferência: 

 

________________________ 

Karen Gonçalves Ikuta 

Administradora do Parque Vila Guilherme Trote 

Coordenadora do Conselho Gestor 

 

Assinaturas dos Conselheiros presentes: 

Adria Giaccheri (CG suplente) 

 

Ana Célia Marques L.de Novais (Cecco Trote) 

 

Ana Lúcia G. Santana (CG titular) 

 

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) 

 

Maria da Glória Amorim (suplente funcionários) 

 

Rosilda do R Marques Ribeiro (CG suplente) 

 

Rozimá Araujo (membro da Associação Paulista de Gestores Ambientais) 

 

Shirley M Suzuki (CG titular) 

  



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

CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL ___________________ 

 

 

LISTA DE PRESENÇA DA _1a_REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE PRESENÇA DA ____REUNIÃO ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA 

 

______/______/201__ 

 

 

Conselheiros 
Entidade 

Representada 
Telefone/E-mail/Contato Assinatura 

Justificativa  

Ausência 

SOCIEDADE CIVIL     

Nome do titular Frequentador    

Nome do suplente Frequentador    

Nome do titular Frequentador    

Nome do suplente Frequentador    

Nome do titular Frequentador    

Nome do suplente Frequentador    

Nome do titular Entidade    

Nome do suplente Entidade    

     

TRABALHADOR     

Nome do titular     

Nome do suplente     

     

PODER PÚBLICO     

Nome do adm. SVMA    

Nome do titular SUB (nome)    

Nome do titular Outra Secret.    

     

OUVINTES     

     

     

     

     

     

     

     

 


