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

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE
VILA GUILHERME TROTE (PVGT)
.
(Biênio 2017/2019)
Local: Salão principal do PVGT
Data: 23/ 08/ 2017
Horário:16:15h às 17:30h

I. PAUTA (conforme proposto durante a semana):
- Leitura da ata anterior para aprovação dos conselheiros;
- Informes;
- Discussão sobre a lei 15910/ 2013, que dispõe sobre a criação e organização de
Conselhos Gestores dos Parques Municipais;
- Apresentação e discussão sobre Academia do PVGT - memorando 05/2017.
- Data da reunião com SP Negócios (para votação);
- Baile aos domingos (para votação);
- Tempo de fala dos munícipes;
- Encerramento.

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
DOM, sem ressalvas.
•

Discussão sobre a lei 15910/ 2013, que dispõe sobre a criação e organização
de Conselhos Gestores dos Parques Municipais

Será enviado por email para apreciação e comentários.

•

Apresentação e discussão sobre Academia do PVGT - memorando 05/2017

A coordenadora abordou as condições da academia improvisada há muitos anos no
parque e expõe a necessidade sobre a formalização da academia ou sua extinção,
devido a responsabilidade do parque sobre seus frequentadores assim como a
universalidade do uso do parque. A "Academia do PVGT " nasceu de iniciativa de
frequentadores, está demarcada em mapa da SVMA mas não está formalizada e por
isso se torna um espaço sem donos, ou com vários donos. Na discussão no CG sobre,
"extinguir", "deixar frequentadores tomar contar", "SVMA assumir" ou "deixar para
órgão oficial assumir".
Ocorreu um debate com apresentação das diferentes perspectivas e devido a
complexidade do assunto, foi de senso comum, que os integrantes tivessem tempo

para obtenção de maiores informações e reflexão para opinar em qualquer decisão,
ficando o tema aberto para nova apreciação e votação das medidas a serem tomadas
para a próxima reunião.
•

Data da reunião com SP Negócios

Os membros do conselho definiram que seja solicitada a presença da SP Negócios na
próxima reunião ordinária, a ocorrer dia 20 de setembro de 2017, às 16h 00. Caso
data e horário sejam incompatíveis com a agenda dos representantes da SP
Negócios, os conselheiros aguardam sugestão de nova data para agendamento de
reunião extraordinária.
O CG Carlos argumentou sobre sua preferência de que a SP Negócios participasse de
uma reunião extraordinária e não ordinária, a fim de demandar outros assuntos em
reuniões ordinárias.

•

Baile aos domingos (para votação)

Os bailes ocorriam aos domingos ao ar livre, em frente ao Salão de Eventos. Devido
ao término do contrato da empresa de segurança vigilância e falta de energia no
iluminação, a atividade foi interrompida.
A atividade atraia frequentadores e era bem organizada pelo professor de dança que
trazia ainda seus alunos para serem "pares", o que promovia uma divulgação do
parque.
Muitos frequentadores do parque solicitaram à coordenadora que o baile voltasse a
ocorrer e a ideia foi corroborada pelo organizador da atividade (professor de dança).
VOTOS A FAVOR: todos

•

Informes

A coordenadora informa sobre a semana da primavera, onde pretende realizar
atividades de educação ambiental com ajuda de voluntários.
A CG Shirley convida a todos para as atividades do Cecco Trote, dando ênfase no
sarau cultural que acontece sempre na última sexta-feira do mês.
O representante de entidade Ramos comenta sobre os contatos que está realizando
com a comunidade boliviana para que possa participar das reuniões do CG do Parque.

•

Tempo de fala dos munícipes

Eliseu, representante da PR questionou sobre a pista do Parque do Trote, usada como
pista de caminhada/ corrida pelos frequentadores e a falta de manutenção da mesma.
Gina, representante dos funcionários, lembra que um antigo CG e atualmente
frequentador, o Sr. Elias, havia conseguido com o então vereador Mutran dois
caminhões de pedra britada para a cobertura da pista e que a manutenção era feita
por meio de doações e parcerias.
A frequentadora Sandra questionou sobre o playground e a coordenadora respondeu
que foi feita análise da areia, cujo resultado deu negativo para contaminação por
larvas, então a areia foi recolocada e a área liberada para uso.

Sandra também questionou sobre a ausência de aparelhos de ginástica para idosos
no PVGT. Evandro – chefe de gabinete da PR disse que a solicitação pode ser feita à
PR e os mesmos farão o que puderem para ajudar nessa questão. Eliseu comenta que
pesquisará sobre uma notícia na TV que dizia que há aparelhos de ginástica que não
foram instalados e estão deteriorando. A frequentadora, assim como a conselheira
Cristina, argumentou que esta é demanda antiga dos frequentadores, em principal por
aqueles da melhor idade e que possuem pouca prática com exercícios físicos, já que o
parque traria maior privacidade à prática dos exercícios e sem maiores exposições
como ao tráfego de veículos e suas interferências, exemplo som, poluição etc.

•

Próxima reunião do CG

A próxima reunião foi acordada para o dia 20 de setembro de 2017 às 16h00 no salão
principal do PVGT. Foi consensuado que as reuniões seriam sempre na terceira
quarta do mês, sempre às 16 horas.
• Pauta da próxima reunião
A ser sugerida durante o mês.
III. ENCAMINHAMENTOS:
A coordenadora encaminhará à SVMA solicitação da presença da SP Negócios na
próxima reunião ordinária do CG do PVGT, a ser realizada em 20 de setembro de 2017,
às 16h 00.
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Conselho Gestor, Administrador(a) Karen
Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da 4a Reunião Ordinária do Conselho Gestor do
Parque Vila Guilherme Trote. A próxima reunião será realizada no dia 20 de setembro 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, 04 de setembro 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)
Laureni Gina de Oliveira (titular funcionários)
Shirley M Suzuki (CG titular)
Ana Lucia G. Santana (CG titular)

