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: 22/ 11/ 2017
Horário:16:35h às 17:30 h

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

Informes;
Revelando São Paulo;
Restauro do Salão principal
Internet no salão do Cecco
Podas de árvores
Bailes aos domingos
Tempo de fala dos munícipes;
Encerramento.

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
• Informes;
A coordenadora Karen Ikuta informa que a SP Negócios que estava convidada para
fazer uma explanação sobre as concessões não irá ao PVGT porque ainda não há
empresa interessada no pacote ao qual o parque está vinculado, ou seja, o PVGT
ficou fora do PMI, então a participação da SP Negócios na reunião do CG se fez
dispensável por enquanto.
Informa também que há um novo contrato de roçagem poda e manejo, já em execução
no Parque.
• Revelando São Paulo;
Sobre o evento a coordenadora esclarece que há um termo de responsabilidade entre
a Secretaria da Cultura e SVMA.
Neste momento, Ramos da APGA (Associação Paulista de Gestores Ambientais) se
disponibiliza para fazer um ofício incluindo os CG do PVGT para verificar as condições
em que será desenvolvido o evento, assim como as condições de "entrega" do Parque
após o mesmo.
A representante da SMS, Ana Célia, comenta a forma como são realizadas as
necessidades do evento, desalojando o equipamento de saúde, exigindo retirada de
todos os móveis em prazo muito reduzido. Dos anos anteriores sabe-se que o salão é
usado apenas no almoço de abertura e então permanecesse sem nenhuma atividade
durante o evento, algo que prejudica os frequentadores habituais do PVGT.

Também foi acordado que os CG que fossem ao evento fizessem o registro fotográfico
para manter um histórico já que não existe nada dos anos anteriores exceto as
declarações de frequentadores/ funcionários.
• Restauro do Salão principal
Já foi tema por uma iniciativa do prefeito regional Dário Barreto, mas pelas
dificuldades impostas pelo tombamento do Parque, a tentativa de restauro foi
abandonada. O Cg Carlos Fileno pretende novamente buscar as especificações e
especialistas que possam realizar o restauro segundo orientações que já foram
enviadas pela SVMA.

•

Internet no salão do Cecco

A representante da SMS, Ana Célia comenta da dificuldade para realizar os cadastros
da SMS por falta de internet. O representante da PR comenta que seria necessário
verificar se em definitivo não haverá a concessão do Parque para se fazer algum
investimento.

•

Podas de árvores

A CG Shirley comunica que alguns frequentadores ficaram preocupados com as podas
que estão ocorrendo no mês de novembro, inclusive com relação aos ninhos de
pássaros.
A coordenadora Karen garante que os ninhos existentes nas árvores podadas
estavam todos desativados e que ela acompanhou todas as podas a fim de garantir a
integridade do serviço.

•

Bailes aos domingos

Devido a alguns contratempos envolvendo condições climáticas e a agenda do
professor de dança, o baile não ocorreu no ano de 2017. Como o professor conseguiu
patrocinadores, ele solicitará o baile como evento à SVMA e a atividade deverá ocorrer
em janeiro/ 2018.

• Tempo de fala dos munícipes;
A frequentadora Sandra Tomboly informa que será candidata para o Conselho
Participativo Municipal no dia 03 de dezembro pela região da V Maria.
A CG Shirley comenta que a CG suplente Rosilda também será candidata do mesmo
processo eleitoral.
• Suspensão da reunião de dezembro;
Em comum acordo entre todos, a reunião ordinária de dezembro deste CG foi
suspensa. Sendo assim, a próxima reunião ocorrerá na terceira quarta-feira de janeiro/
2018.
•

Próxima reunião do CG

A próxima reunião ocorrerá em Janeiro de 2018 na 3a quarta-feira , dia 17 de janeiro
de 2018 às 16h00 no salão principal do PVGT.

•

Pauta da próxima reunião

Revisão do Regulamento de Uso do Parque Vila Guilherme – Trote.

• Encerramento
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora
Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da 7a Reunião Ordinária do Conselho
Gestor do Parque Vila Guilherme Trote.
Estiveram presentes os conselheiros que assinaram a Lista de Presença, constante como
ANEXO 1 desta Ata.
São Paulo, 10 de dezembro 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)
Elizeu (prefeitura Regional)
Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT)
Ana Célia Novaes (SMS – Cecco Trote)
Gina ( Titular funcionários)
Ramos (CG Entidade)
Shirley M Suzuki (CG titular)

