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

ATA DA 10
a
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR (CG) DO PARQUE VILA
GUILHERME TROTE (PVGT)
.
(Biênio 2017/2019)
Local: Salão principal do PVGT
Data:25/ 06/ 2017
Horário:16:10 h às 17:30 horas

I. PAUTA :









Leitura da ata anterior para aprovação;
Fala sobre projeto da APGAM;
Novas informações e retorno sobre a questão das leucenas;
Uso das quadras e churrasqueiras do parque;
Demandas trazidas pelos frequentadores à administração do parque;
Tempo de fala dos munícipes .
Discussão de data e horário da próxima reunião.
Encerramento

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:
.

Leitura da ata da reunião de maio
A coordenadora Karen faz a leitura da ata da reunião de maio e o CG Ramos discorda
da forma como o projeto da APGAM foi colocado na ata. A Coordenadora Karen explica
que não houve votação do CG sobre o Projeto, o que será feito na presente reunião e que
solicitará a JUNÇÃO do ofício 001-04/ 18, com a aprovação dos CG do PVGT ao projeto,
ao documento que está na SVMA para que não haja prejuízo de prazos já que qualquer
documento neste momento que fosse protocolado seria visto como duplicidade e por isso
seria excluído.


Projeto de Equoterapia da APGAM
Foi questionado aos conselheiros se eles são a favor ou contra a entrada de técnicos
relacionados ao Projeto Equoterapia na área das cocheiras e ninguém se opôs a isso.
Votos a favor: Cristina, Shirley, Ramos, Rosilda, Ana Célia.
Votos contra: nenhum.
Os conselheiros também não se manifestaram contra a realização do Projeto em si.


Novas informações e retorno sobre a questão das leucenas
À partir de informações enviadas pelos CG e frequentadores, as estagiárias do PVGT
fizeram um material para campanha informativa sobre as leucenas, como planta invasora

e a necessidade de erradicá-la do parque. O material está em análise na SVMA.
A CG Cristina comenta sobre o Rubens, frequentador do parque e morador da Vila
Guilherme que faz muitos comentários no Facebook sobre o PVGT. O mesmo já recebeu
da coordenadora Karen as informações sobre as leucenas e se propôs a ajudar na
divulgação do material. Karen se disponibilizou para ir em reuniões (COM, conselho de
bairro, conseg, etc) para tirar dúvidas sobre as leucenas.



Uso das quadras e churrasqueiras do parque

O mesmo frequentador Rubens também reclamou sobre o uso das quadras, devido a
um fato ocorrido num final de semana, quando é muito utilizada pela comunidade
boliviana. Conforme relatos, haviam crianças brincando nas quadras e foram retiradas
pelos jogadores bolivianos causando revolta de demais frequentadores que
acompanhavam as crianças.
Frequentadora Sandra sugere elaboração de placas/ cartazes sobre uso das quadras e
churrasqueiras para auxiliar em possíveis conflitos.



Novas eleições para vagas remanescentes

Deveriam haver quatro CGs da sociedade civil. Como atualmente só há três titulares e
nenhum suplente, está em aberto mais uma vaga para titular e mais dois suplentes.
A comissão eleitoral foi formada, sendo o Sr. Jackson Ribeiro o representante da
sociedade civil, para acompanhar todos os procedimentos da eleição. Todas as vagas
remanescentes serão abertas, ou seja, 1 suplente de entidade, 1 suplente de funcionários
e os membros da sociedade civil supracitados.
A CG Shirley sugere o convite à comunidade boliviana para participar do CG.



Memória do Parque do Trote

CG Ramos fala sobre a falta de investimento no parque e tudo o que poderia ser
realizado se fosse um parque em países ida Europa. CG observam que há falta de
memória, da história do parque que impede até que haja mais cuidado com o local.
Coordenadora Karen diz ter interesse em fotos antigas para poder formar um acervo.



Abertura para frequentadores
Não houve demandas de frequentadores.



Próxima reunião do CG

A próxima reunião ocorrerá em 11 de julho de 2018 16:00h, quarta-feira, no salão de
eventos do PVGT.
O CG Ramos aproveita a oportunidade para convidar o Conselho para conhecer o
trabalho de equoterapia na Hípica Paulista.



Pauta da próxima reunião
Karen sugere a discussão do regulamento interno do PVGT;
Informações sobre Revelando São Paulo;
Eleição do CG.



Encerramento
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, Administradora
Karen Gonçalves Ikuta encerrou os trabalhos da 10a 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 junho de 2018.

Conferência:
________________________
Karen Gonçalves Ikuta
Administradora do Parque Vila Guilherme Trote
Coordenadora do Conselho Gestor
Assinaturas dos Conselheiros presentes:
Karen Gonçalves Ikuta (administradora PVGT)
Maria da Glória (titular funcionários)
Ana Célia (representante da Secretaria da Saúde)
Cristina Argenta (CG Titular)
José Ramos (CG Entidade)
Shirley M Suzuki (CG titular)
Rosilda Ribeiro (CG titular)

